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Τροπολογία 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Τονίζει ότι το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, το οποίο παρέχει 
τα μέσα για μια μεγαλύτερη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ενόψει του γεγονότος αυτού, υπογραμμίζει 
τον ουσιώδη ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως ένα αποτελεσματικό 
συνδετικό κρίκο μεταξύ πολιτών, 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής·

1. Τονίζει ότι το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
όπως απορρέει από το άρθρο 44 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, το οποίο παρέχει τα μέσα για 
μια μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενόψει του 
γεγονότος αυτού, υπογραμμίζει τον 
ουσιώδη ρόλο της Επιτροπής Αναφορών 
ως ένα αποτελεσματικό συνδετικό κρίκο 
μεταξύ πολιτών, Κοινοβουλίου και 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 2
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. δεσμεύεται να διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο, από κοινού με άλλες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, στον 
αποτελεσματικό έλεγχο του τρόπου 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι διακυβεύεται 
η αξιοπιστία του δικαίου αυτού·
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Or. en

Τροπολογία 3
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των 
αναφορών που λαμβάνονται από πολίτες 
και κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι περισσότερες παραβάσεις 
παρατηρούνται ιδίως στους τομείς των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος, της εσωτερικής αγοράς 
και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας· 
θεωρεί ότι από τις αναφορές προκύπτουν 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία 
εξακολουθούν να είναι συχνά και ευρέως 
διαδεδομένα περιστατικά πλημμελούς 
μεταφοράς ή κακής εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 4
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το 
ρόλο των αναφορών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
επισημαίνει ότι οι αναφορές αποτελούν μία 
από τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη 
προβλημάτων σχετικά με την ελλιπή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·

2. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το 
ρόλο των αναφορών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
επισημαίνει ότι οι αναφορές, καθώς και οι 
καταγγελίες που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή, αποτελούν μία από τις πρώτες 
ενδείξεις για την ύπαρξη προβλημάτων 
σχετικά με την ελλιπή εφαρμογή της 
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ενωσιακής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το 
ρόλο των αναφορών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της εφαρμογής του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
επισημαίνει ότι οι αναφορές αποτελούν μία 
από τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη 
προβλημάτων σχετικά με την ελλιπή 
εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·

2. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει το 
ρόλο των αναφορών στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της αποτελεσματικής
εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επισημαίνει ότι οι αναφορές 
αποτελούν μία από τις πρώτες ενδείξεις για 
την ύπαρξη προβλημάτων σχετικά με την 
ελλιπή εφαρμογή της ενωσιακής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 6
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι μια τακτικότερη και 
περισσότερο θεσμοθετημένη ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ της Επιτροπής 
Αναφορών και όλων των ομολόγων της 
σε εθνικό επίπεδο θα βελτιώσει 
περαιτέρω τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ, καθώς πολλές υποθέσεις 
που αφορούν νομοθεσία της ΕΕ και 
κοινοποιούνται στις εθνικές επιτροπές 
αναφορών ενδέχεται να μην φθάσουν 
ποτέ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·
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Τροπολογία 7
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 
συμβάλλει μέσω της συζήτησης των 
αναφορών στην επισήμανση της κακής 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· ζητεί να 
παρίστανται στις συζητήσεις αυτές στην 
Επιτροπή Αναφορών και εκπρόσωποι 
των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 8
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει τα παλαιότερα αιτήματά 
του, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να 
παρέχονται στην Επιτροπή Αναφορών 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα στάδια 
των διαδικασιών για παραβίαση των 
συνθηκών, οι οποίες αποτελούν επίσης 
αντικείμενο εκκρεμουσών αναφορών·

3. επαναλαμβάνει τα παλαιότερα αιτήματά 
του, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να 
παρέχονται στην Επιτροπή Αναφορών 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα στάδια 
των διαδικασιών για παραβίαση των 
συνθηκών, οι οποίες αποτελούν επίσης 
αντικείμενο εκκρεμουσών αναφορών, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 της 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 9
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει το μεγάλο αριθμό των 
υποβληθεισών αναφορών σε ζητήματα 
συναφή με την οικονομική και κοινωνική 
κρίση και τα μέτρα λιτότητας, τα οποία 
απειλούν να υπονομεύσουν τα κοινωνικά 
δικαιώματα των πολιτών και υπενθυμίζει 
ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στους πολίτες και να 
εργαστεί για την ευζωία τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εκτιμά ότι, όσον αφορά τη λειτουργία 
των διαδικασιών επί παραβάσει, 
σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της 
ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει 
ότι οι αναφορές προς το Κοινοβούλιο και 
οι καταγγελίες προς την Επιτροπή 
τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης·

Or. en

Τροπολογία 11
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να επιταχύνει τις έρευνες στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επί παραβάσει που 
σχετίζονται με καταστάσεις ρύπανσης 
του περιβάλλοντος, οι οποίες θέτουν σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. διαπιστώνει τον φθίνοντα αριθμό των 
διαδικασιών επί παραβάσει (60,4%) που 
περατώθηκαν το 2011 προτού φθάσουν 
στο Δικαστήριο, σε σύγκριση με τον 
αριθμό των διαδικασιών που 
περατώθηκαν το 2010 (88%)· ως εκ 
τούτου, έχει ουσιώδη σημασία να 
συνεχιστεί ο προσεκτικός έλεγχος των 
ενεργειών των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από 
τις αναφορές παραπέμπουν σε 
προβλήματα που επιμένουν ακόμα και 
μετά την περάτωση της υπόθεσης·

Or. en

Τροπολογία 13
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καταγγέλλει την υπερβολική 
καθυστέρηση που σημειώνεται σε σχέση 
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με τη διαδικασία επί παραβάσει για την 
υπόθεση της μόλυνσης με διοξίνες που 
προκλήθηκε από το εργοστάσιο ILVA στο 
Taranto, η οποία ξεκίνησε το 2008 
(αναφορά 0760/2007), και προσβλέπει 
στην ταχεία περάτωσή της με σκοπό την 
προστασία της υγείας χιλιάδων κατοίκων 
της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές και 
αποδοτικές, να παρέχουν οφέλη με το 
μικρότερο δυνατό κόστος και να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις αρχές 
της επικουρικότητας και αναλογικότητας·

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές όσον αφορά 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και της κοινωνικής συνοχής και 
να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας 
και αναλογικότητας, μεταξύ άλλων και σε 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 15
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές και 
αποδοτικές, να παρέχουν οφέλη με το 

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται 
με περισσότερο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο, να παρέχουν οφέλη με 
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μικρότερο δυνατό κόστος και να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις αρχές 
της επικουρικότητας και αναλογικότητας·

το μικρότερο δυνατό κόστος και να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις αρχές 
της επικουρικότητας και αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές και
αποδοτικές, να παρέχουν οφέλη με το 
μικρότερο δυνατό κόστος και να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις αρχές 
της επικουρικότητας και αναλογικότητας·

5. φρονεί ότι, υπό το φως της τρέχουσας 
οικονομικής κατάστασης, οι νομοθετικές 
διατάξεις της ΕΕ πρέπει να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές, σαφείς και 
αποδοτικές, να παρέχουν οφέλη στους 
πολίτες της ΕΕ με το μικρότερο δυνατό 
κόστος και να λαμβάνουν πλήρως υπόψη 
τους τις αρχές της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 17
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι λόγω της 
αναποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για τους 
πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα 
αυτό προκειμένου να βελτιώσουν τη 
δημόσια διοίκηση και να μειώσουν τα 
κόστη·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 18
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι λόγω της 
αναποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για τους 
πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα 
αυτό προκειμένου να βελτιώσουν τη 
δημόσια διοίκηση και να μειώσουν τα 
κόστη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι λόγω της 
αναποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για τους 
πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό 
προκειμένου να βελτιώσουν τη δημόσια 
διοίκηση και να μειώσουν τα κόστη·

6. τονίζει ότι λόγω της διαφθοράς στη 
δημόσια διοίκηση, οι επιβαρύνσεις για 
τους πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό 
προκειμένου να ανακτήσουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στα εθνικά και 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. en
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Τροπολογία 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι λόγω της 
αναποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για τους 
πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό 
προκειμένου να βελτιώσουν τη δημόσια 
διοίκηση και να μειώσουν τα κόστη·

6. τονίζει ότι λόγω της 
αναποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης, οι επιβαρύνσεις για τους 
πολίτες αυξάνονται συνεχώς· καλεί 
συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταβάλουν 
μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα αυτό 
προκειμένου να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα της διαχείρισης και του 
προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και 
να μειώσουν τα κόστη·

Or. en

Τροπολογία 21
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, 
ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η 
γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό, 
προβλέψιμο και αξιόπιστο ρυθμιστικό 
πλαίσιο· επισημαίνει ότι οι υπερβολικές 
καθώς και οι πολύ λίγες ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις υπονομεύουν 
την ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν 
την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, 
συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί 
η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα δίκαιο
ρυθμιστικό πλαίσιο· επισημαίνει ότι τα 
μέτρα λιτότητας έχουν σοβαρό κοινωνικό 
αντίκτυπο, συρρικνώνουν την 
παραγωγική δραστηριότητα και την 
εσωτερική ζήτηση, και συνεπώς
επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη· 
τονίζει, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να 
μειωθεί η γραφειοκρατία και ο διοικητικός 
φόρτος και καλεί την Επιτροπή να βάλει 
τέλος σε αυτή τη μονοδιάστατη 
προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, 
ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η 

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό, σαφές
και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, 
ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η 
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γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί· στην περίπτωση αυτή, είναι 
αναγκαία η επιβολή ορθών νομοθετικών 
πρακτικών στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, 
ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η 
γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις υπονομεύουν την 
ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν την 
οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, 
ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η 
γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί· επικροτεί, εν προκειμένω, την 
πρωτοβουλία «REFIT» της Επιτροπής 
και ενθαρρύνει τη συνεκτική και 
αποφασιστική συνέχισή της·

Or. en

Τροπολογία 25
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· 
επισημαίνει ότι οι υπερβολικές 
ρυθμιστικές παρεμβάσεις υπονομεύουν 
την ανταγωνιστικότητα και επιβραδύνουν 
την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει, 
συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί 
η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να
περιοριστεί·

7. υπογραμμίζει ότι οι πολίτες, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι 
φορείς προσβλέπουν σε ένα απλό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο· τονίζει, 
συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί 
η γραφειοκρατία και ο διοικητικός φόρτος 
και καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις 
νομοθετικές εκείνες διατάξεις για τις 
οποίες το ρυθμιστικό κόστος μπορεί να 
περιοριστεί·

Or. en

Τροπολογία 26
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τις περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και, για το σκοπό αυτό, να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα 
εθνικά κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής 
τους και να διευκρινίσουν τους όρους για 
τη θέσπιση πρόσθετων διατάξεων (που 
δεν περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τις περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και, για το σκοπό αυτό, να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα 
εθνικά κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής 
τους και να διευκρινίσουν τους όρους για 
τη θέσπιση πρόσθετων διατάξεων (που 
δεν περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τις περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και, για το σκοπό αυτό, να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα εθνικά 
κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής τους και να 
διευκρινίσουν τους όρους για τη θέσπιση 
πρόσθετων διατάξεων (που δεν 
περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

8. εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα εθνικά 
κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 29
Jarosław Leszek Wałęsa
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τις περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις και, για το σκοπό αυτό, να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα εθνικά 
κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής τους και να 
διευκρινίσουν τους όρους για τη θέσπιση 
πρόσθετων διατάξεων (που δεν 
περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

8. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
αποφύγουν τις περιττές διοικητικές 
απαιτήσεις και επιβαρύνσεις για τις 
επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν καθυστερήσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη· και, για το σκοπό 
αυτό, να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις 
δεσμευτικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου και τα προτεινόμενα από τα εθνικά 
κοινοβούλια μέτρα εφαρμογής τους και να 
διευκρινίσουν τους όρους για τη θέσπιση 
πρόσθετων διατάξεων (που δεν 
περιλαμβάνονται στο δίκαιο της ΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. φρονεί ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
της μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στις 
εθνικές έννομες τάξεις, θα πρέπει είτε να 
μεταφέρουν επακριβώς από ποσοτικής 
πλευράς τις διατάξεις της οδηγίας ή να 
εξηγήσουν για ποιο λόγο είναι κατά την 
άποψή τους απαραίτητο να επεκταθούν οι
προς μεταφορά διατάξεις περισσότερο από 
ό,τι επιβάλλουν οι σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ·

9. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 
μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου στις 
εθνικές έννομες τάξεις να επεκτείνουν τις
προς μεταφορά διατάξεις περισσότερο από 
ό,τι επιβάλλουν οι σχετικές ελάχιστες 
απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι τα υψηλότερα πρότυπα 
γνήσιας συμμετοχής του κοινού έχουν 
καίρια σημασία για τη διασφάλιση της 
δέουσας εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, 
τόσο σε σχέση με το γράμμα όσο και σε 
σχέση με το πνεύμα του νόμου· 
υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένη σχετική πληροφόρηση και 
η ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών 
προσφυγής στη δικαιοσύνη αποτελούν 
βασικούς πυλώνες της συμμετοχής των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 32
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επικροτεί τη νομολογία του ΔΕΚ για 
την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, βάσει 
της οποίας τονίζεται, στη νομολογιακή 
προσέγγιση της υπόθεσης ΕΡΤ, ότι τα 
όργανα των κρατών μελών δεσμεύονται 
από τα υπερισχύοντα δικαιώματα της 
Ένωσης, σε περίπτωση που θέλουν μέσω 
εθνικών μέτρων να περιορίσουν τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από τη ΣΛΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση 
με τη διασφάλιση των μέγιστων δυνατών 
εγγυήσεων ως προς την ορθή εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ στο περιβαλλοντικό 
πεδίο· εκτιμά ότι θα πρέπει να 
ακολουθείται η προληπτική προσέγγιση 
κατά τη χορήγηση άδειας σε έργα ο 
αντίκτυπος των οποίων ενδέχεται να 
παραβιάζει την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ, και ότι οι μηχανισμοί 
επιβολής ασφαλιστικών μέτρων μπορεί 
να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν οι απαιτήσεις νομικού 
τύπου κατά τη σύνταξη του σχεδίου, την 
επεξεργασία, το σχεδιασμό ή την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων· σημειώνει ότι η 
διαδικασία μεταφοράς του ενωσιακού 
δικαίου μπορεί να καθυστερήσει ακόμη 
περισσότερο, εάν κατά τη διάρκεια των 
σταδίων αυτών αλλάξει η σύνθεση της 
κυβέρνησης, ενώ προβλήματα μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει η έλλειψη 
συντονισμού ή συνεργασίας μεταξύ των 
τμημάτων των διοικητικών υπηρεσιών που 

10. τονίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη αποτελούν οι απαιτήσεις νομικού 
τύπου κατά τη σύνταξη του σχεδίου, την 
επεξεργασία, το σχεδιασμό ή την έγκριση 
νομοθετικών πράξεων· σημειώνει ότι η 
διαδικασία μεταφοράς του ενωσιακού 
δικαίου μπορεί να καθυστερήσει ακόμη 
περισσότερο, εάν κατά τη διάρκεια των 
σταδίων αυτών αλλάξει η σύνθεση της 
κυβέρνησης, ενώ προβλήματα μπορεί 
επίσης να δημιουργήσει η έλλειψη 
συντονισμού ή συνεργασίας μεταξύ των 
τμημάτων των διοικητικών υπηρεσιών που 
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είναι αρμόδιες για τη μεταφορά των 
διατάξεων των οδηγιών·

είναι αρμόδιες για τη μεταφορά των 
διατάξεων των οδηγιών· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις 
κατά την αποτελεσματική μεταφορά της 
νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο 
αποτελούν συχνά την αιτία για την κακή 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 35
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα 
κράτη μέλη συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία «EU Pilot»· ελπίζει ότι αυτό 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των 
διαδικασιών επί παραβάσει· ζητεί να 
διατεθούν στους πολίτες περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
πρωτοβουλία·

Or. de

Τροπολογία 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. ζητεί μια λεπτομερή αξιολόγηση των 
αντικειμενικών πλεονεκτημάτων και 
δαπανών των μηχανισμών προσφυγής (EU 
Pilot, Solvit, κ.λπ.)·

11. ζητεί μια λεπτομερή αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
προσφυγής (EU Pilot, Solvit, κ.λπ.)· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αποτελεί τον 
έσχατο αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ 
στα κράτη μέλη, τόσο όσον αφορά τη 
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μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό 
δίκαιο όσο και την επιβολή της·

Or. en

Τροπολογία 37
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13a. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναλαμβάνει αυστηρότερη δράση σε 
περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς 
των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο· 
παροτρύνει την Επιτροπή να βασίζεται 
περισσότερο στην επιβολή χρηματικών 
ποινών· τονίζει τη σημασία, αναφορικά 
με την καθυστερημένη μεταφορά του 
δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των 
επιμέρους κρατών μελών, του να 
εξαρτάται η έγκριση νέας νομοθεσίας από 
την ορθή εφαρμογή στα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
ανταγωνιστικά εθνικά όργανα 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη δέουσα 
μεταφορά και εφαρμογή των ενωσιακών 
διατάξεων, να προσδιορίσουν τους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για 
την έγκαιρη και ενδεδειγμένη εφαρμογή 
των νέων (ή εν μέρει τροποποιηθεισών) 
νομοθετικών διατάξεων καθώς και να 
συστήσουν τους παράγοντες μείωσης του 

14. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
αρμόδια εθνικά όργανα προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά και 
εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων, να 
προσδιορίσουν τους σημαντικότερους 
παράγοντες κινδύνου για την έγκαιρη και 
ενδεδειγμένη εφαρμογή των νέων (ή εν 
μέρει τροποποιηθεισών) νομοθετικών 
διατάξεων καθώς και να συστήσουν τους 
παράγοντες μείωσης του κινδύνου στα 
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κινδύνου στα σχέδια εφαρμογής που 
πρέπει να προβλεφθούν· καλεί επιπλέον 
την Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο 
για την ανάπτυξη της διμερούς 
επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών 
και της Επιτροπής καθώς και άλλων 
μορφών στήριξης των κρατών μελών·

σχέδια εφαρμογής που πρέπει να
προβλεφθούν· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο για 
την ανάπτυξη της διμερούς επικοινωνίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών και της 
Επιτροπής καθώς και άλλων μορφών 
στήριξης των κρατών μελών και των 
περιφερειακών κυβερνήσεων·

Or. en

Τροπολογία 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
ανταγωνιστικά εθνικά όργανα προκειμένου 
να διασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά και 
εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων, να 
προσδιορίσουν τους σημαντικότερους 
παράγοντες κινδύνου για την έγκαιρη και 
ενδεδειγμένη εφαρμογή των νέων (ή εν 
μέρει τροποποιηθεισών) νομοθετικών 
διατάξεων καθώς και να συστήσουν τους 
παράγοντες μείωσης του κινδύνου στα 
σχέδια εφαρμογής που πρέπει να 
προβλεφθούν· καλεί επιπλέον την 
Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο για 
την ανάπτυξη της διμερούς επικοινωνίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών και της 
Επιτροπής καθώς και άλλων μορφών 
στήριξης των κρατών μελών·

14. καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα 
ανταγωνιστικά εθνικά όργανα προκειμένου 
να διασφαλίσουν τη δέουσα μεταφορά και 
εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων, να 
προσδιορίσουν και να εξαλείψουν τους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για 
την έγκαιρη και ενδεδειγμένη εφαρμογή 
των νέων (ή εν μέρει τροποποιηθεισών) 
νομοθετικών διατάξεων καθώς και να 
συστήσουν τους παράγοντες μείωσης του 
κινδύνου στα σχέδια εφαρμογής που 
πρέπει να προβλεφθούν· καλεί επιπλέον 
την Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο 
για την ανάπτυξη της διμερούς 
επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών 
και της Επιτροπής καθώς και άλλων 
μορφών στήριξης των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 40
Rainer Wieland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο 
κοινό, μέσω μιας φιλικής για το χρήστη 
βάσης δεδομένων, πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν διαδικασίες 
για παράβαση των συνθηκών και να 
διαθέσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με 
τις παραβάσεις που αφορούν 
συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ ή ένα κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο 
κοινό, μέσω μιας φιλικής για το χρήστη 
βάσης δεδομένων, πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν διαδικασίες για 
παράβαση των συνθηκών και να διαθέσει 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις 
παραβάσεις που αφορούν συγκεκριμένες 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ή ένα κράτος 
μέλος·

15. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στο 
κοινό, μέσω μιας φιλικής για το χρήστη 
βάσης δεδομένων, πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν διαδικασίες για 
παράβαση των συνθηκών και να διαθέσει 
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις 
παραβάσεις που αφορούν συγκεκριμένες 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ ή ένα κράτος 
μέλος, και κυρίως να ενημερώσει 
εγκαίρως την Επιτροπή Αναφορών 
σχετικά με την πορεία των διαδικασιών 
επί παραβάσει που συνδέονται με 
αναφορές·

Or. en

Τροπολογία 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. συνολικά 399 διαδικασίες επί 
παραβάσει περατώθηκαν διότι το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος κατέδειξε τη 
συμμόρφωσή του με το δίκαιο της ΕΕ· το 
Δικαστήριο εξέδωσε 62 δικαστικές 
αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ το 2011, εκ των οποίων 53 
αποφάσεις (85 %) ήταν υπέρ της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 43
Heinz K. Becker

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει έναν κανονισμό σχετικά με την 
προδικασία καθώς και με την κύρια 
διαδικασία επί παραβάσει· επισημαίνει ότι 
η εκπόνηση των διατάξεων αυτών θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας διαβούλευσης που θα 
προηγηθεί της νομοθετικής διαδικασίας 
λήψης απόφασης·

16. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει έναν κανονισμό σχετικά με την 
προδικασία καθώς και με την κύρια 
διαδικασία επί παραβάσει που θα 
εγγυάται, μεταξύ άλλων, την εκτενή 
επικοινωνία με τους καταγγέλλοντες· 
επισημαίνει ότι η εκπόνηση των διατάξεων 
αυτών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης 
που θα προηγηθεί της νομοθετικής 
διαδικασίας λήψης απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει έναν κανονισμό σχετικά με την 
προδικασία καθώς και με την κύρια 
διαδικασία επί παραβάσει· επισημαίνει ότι 
η εκπόνηση των διατάξεων αυτών θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας διαβούλευσης που θα 
προηγηθεί της νομοθετικής διαδικασίας 
λήψης απόφασης·

16. επισημαίνει ότι η ικανότητα της 
Επιτροπής για κίνηση διαδικασίας επί 
παραβάσει παραμένει σημαντική 
κινητήριος δύναμη της ορθής εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη· 
πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει έναν κανονισμό σχετικά με την 
προδικασία καθώς και με την κύρια 
διαδικασία επί παραβάσει, η οποία θα 
βασίζεται σε σαφή, ολοκληρωμένα 
κριτήρια και διαδικασίες· επισημαίνει ότι 
η εκπόνηση των διατάξεων αυτών θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας διαβούλευσης που θα 
προηγηθεί της νομοθετικής διαδικασίας 
λήψης απόφασης·

Or. en

Τροπολογία 45
Willy Meyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επισημαίνει το γεγονός ότι ο αριθμός 
των διαδικασιών επί παραβάσει που δεν 
ολοκληρώνονται βαίνει διαρκώς 
μειούμενος· εξαίρει τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διευθετούν υποθέσεις 
παράβασης των συνθηκών χωρίς 
δικαστικές διαδικασίες·

17. επισημαίνει το γεγονός ότι ο αριθμός 
των διαδικασιών επί παραβάσει που δεν 
ολοκληρώνονται βαίνει διαρκώς 
μειούμενος· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν προσπάθειες να διευθετούν 
υποθέσεις παράβασης των συνθηκών χωρίς 
δικαστικές διαδικασίες, αποπειρώμενα να 
αποφύγουν την πλήρη εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ σε περίπτωση 
παραβάσεων·

Or. en



PE522.775v01-00 26/26 AM\1007693EL.doc

EL

Τροπολογία 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. έχει ουσιώδη σημασία για τους 
στόχους της «έξυπνης νομοθεσίας» οι 
πολίτες και επιχειρήσεις να κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η 
νομοθεσία της ΕΕ στα κράτη μέλη· το 
2011 επετεύχθη η επίλυση μιας 
μακροχρόνιας διαφωνίας μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον 
συγκεκριμένο τομέα· η διαφωνία 
αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο τα 
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν 
λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τον 
τρόπο μεταφοράς των οδηγιών στην 
έννομη τάξη τους (βλέπε ενότητα για τους 
«Πίνακες αντιστοιχίας» στις 
προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις για τον 
έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της 
ΕΕ)·

Or. en


