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Τροπολογία 1
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 2
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης 
της Ένωσης δύναται να απευθύνεται 
στον Διαμεσολαβητή που θεσμοθετείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
228»,

Or. en

Τροπολογία 3
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή 
εξωτερική πολιτική, η πολιτική 
ασφάλειας και οι αρμοδιότητες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν 
αρμοδιότητα του Ευρωπαίου 
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Διαμεσολαβητή,

Or. el

Τροπολογία 4
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 
του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πολίτης της 
Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, 
έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο 
της δράσης των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό 
Δικαστήριο κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους»,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 
του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πολίτης της 
Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος, 
έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο 
της δράσης των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών, με εξαίρεση το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση 
των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»,

Or. en

Τροπολογία 5
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά 
δεσμευτικός στα περισσότερα κράτη μέλη 
της ΕΕ μετά τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, πράγμα το 
οποίο νομιμοποιεί περαιτέρω τις 
αποφάσεις του Ευρωπαίου 



AM\871501EL.doc 5/18 PE467.289v01-00

EL

Διαμεσολαβητή,

Or. fr

Τροπολογία 6
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας έχει 
αντίκτυπο στη δραστηριότητα του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που 
συνδέεται ειδικότερα με την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και τη θεσμοθέτηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,  

Or. fr

Τροπολογία 7
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας προσέφερε τη νομική 
βάση για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
όσον αφορά τη διοικητική διαδικασία στο 
πλαίσιο των θεσμικών και λοιπών 
οργάνων, των οργανισμών και των 
υπηρεσιών της ΕΕ, που δυνάμει του 
άρθρου 298 της ΣΛΕΕ «στηρίζονται σε 
ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, 
αποτελεσματική και ανεξάρτητη»,

Or. en
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Τροπολογία 8
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το
2010 περισσότεροι από 19.000 πολίτες
συμβουλεύτηκαν το διαδραστικό οδηγό 
στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή, 
σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μείωση των μη παραδεκτών αναφορών 
που ελήφθησαν από το Διαμεσολαβητή το
2009 και το 2010 μπορεί να αποδοθεί 
τουλάχιστον εν μέρει στην έναρξη 
λειτουργίας του διαδραστικού οδηγού τον 
Ιανουάριο 2009,

Or. en

Τροπολογία 9
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η διαφάνεια, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τη διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων·

Or. el
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Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής, σύμφωνα με την αρχή 
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με 
τους εθνικούς διαμεσολαβητές, θα πρέπει 
να τους παροτρύνει να ενισχύουν τους 
δεσμούς τους με τα εθνικά κοινοβούλια, 
ανταλλάσσοντας συχνά γνώμες και 
πληροφορίες σχετικά με τις έρευνές τους·

Or. lt

Τροπολογία 11
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας του θεσμού καθώς και 
της ιστοσελίδας των πληροφοριών που 
επικυρώνει τη διαφάνεια του 
Διαμεσολαβητή·

Or. el

Τροπολογία 12
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτείνει να είναι παρόντες κατά την 9. προτείνει να είναι παρόντες κατά την 
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παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του 
Διαμεσολαβητή σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών όχι μόνο 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αλλά και της διοίκησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να 
συμμετέχουν στο σχολιασμό της έκθεσης 
και στη συζήτηση· καλεί τις διοικήσεις του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να 
εκπροσωπηθούν σε μελλοντικές 
συνεδριάσεις στις οποίες παρουσιάζεται 
και συζητείται η ετήσια έκθεση του 
Διαμεσολαβητή·

παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του 
Διαμεσολαβητή σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών όχι μόνο 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αλλά και της διοίκησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και άλλων 
θεσμικών και λοιπών οργάνων, 
οργανισμών ή υπηρεσιών της ΕΕ που 
αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, ειδικής 
έκθεσης, επικριτικών παρατηρήσεων ή 
άλλων μέτρων που ελήφθησαν από τον 
Διαμεσολαβητή, για να συμμετέχουν στο 
σχολιασμό της έκθεσης και στη συζήτηση·
καλεί συνεπώς τις διοικήσεις του 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των 
άλλων ενεχόμενων θεσμικών και λοιπών 
οργάνων, και οργανισμών της ΕΕ, να 
εκπροσωπηθούν σε μελλοντικές 
συνεδριάσεις στις οποίες παρουσιάζεται 
και συζητείται η ετήσια έκθεση του 
Διαμεσολαβητή· φρονεί ότι η συμμετοχή 
τους στη συζήτηση και η μεταξύ τους 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη 
χρηστή διοίκηση και τις δυσκολίες που 
υπερπηδήθηκαν κατόπιν των συστάσεων 
και των παρατηρήσεων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχονται στους πολίτες, του 
διοργανικού διαλόγου και στη δημιουργία 
ενός αληθινού πνεύματος εξυπηρέτησης 
του πολίτη·

Or. fr

Τροπολογία 13
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να 
τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο 
σχετικά με την εξέλιξη των σχέσεών του 
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με τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 14
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. ενθαρρύνει τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να προωθεί 
το δίκτυο των ευρωπαίων 
διαμεσολαβητών προκειμένου να 
δημιουργηθεί μια συμπαγής βάση 
δεδομένων καθώς και να ενημερώνει 
καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες 
σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, 
των εθνικών διαμεσολαβητών και της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 15
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να 
αποδεσμεύσει πόρους για τη δημιουργία 
παρόμοιας δικτυακής πύλης για τη δική 
του Επιτροπή Αναφορών με στόχο τη 
βελτίωση της προβολής και της διαφάνειας 
του θεσμού, κάτι που θα μπορούσε επίσης 
να συμβάλει στη μείωση του αριθμού μη 

12. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να 
αποδεσμεύσει πόρους για τη δημιουργία 
παρόμοιας δικτυακής πύλης για τη δική 
του Επιτροπή Αναφορών με στόχο τη 
βελτίωση της προβολής και της διαφάνειας 
του θεσμού, κάτι που θα μπορούσε επίσης 
να συμβάλει στη μείωση του αριθμού μη 
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παραδεκτών αναφορών, παρέχοντας 
παράλληλα καθοδήγηση και συμβουλές 
στους αναφέροντες και βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
αναφορών·

παραδεκτών αναφορών, παρέχοντας 
παράλληλα καθοδήγηση και συμβουλές 
στους αναφέροντες και βελτιώνοντας την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
αναφορών·

Or. el

Τροπολογία 16
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή 
μείωση των επικριτικών παρατηρήσεων 
που εξέδωσε ο Διαμεσολαβητής (33 το 
2010, 35 το 2009, 44 το 2008 και 55 το 
2007)· συμφωνεί με την άποψη ότι αυτό 
αποδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
διαδραματίζουν έναν πιο προορατικό ρόλο 
στη διευθέτηση των αναφορών·

13. εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή 
μείωση των επικριτικών παρατηρήσεων 
που εξέδωσε ο Διαμεσολαβητής (33 το 
2010, 35 το 2009, 44 το 2008 και 55 το 
2007)· συμφωνεί με την άποψη ότι αυτό 
αποδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
διαδραματίζουν έναν πιο προορατικό ρόλο 
στη διευθέτηση των αναφορών, και ότι ο 
Διαμεσολαβητής με την 
αποτελεσματικότητά του απόκτησε 
νομιμότητα έναντι αυτών των θεσμικών 
οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας 
έρευνας φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί 
στους 9 μήνες το 2009 και το 2010·

14. επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας 
έρευνας φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί
στους 9 μήνες το 2009 και το 2010·
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εύχεται ο χρόνος αυτός να μειωθεί χάρη 
σε μια καλύτερη συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων παραγόντων·

Or. fr

Τροπολογία 18
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας 
έρευνας φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί 
στους 9 μήνες το 2009 και το 2010·

14. επισημαίνει ότι ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση μίας 
έρευνας φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί 
στους 9 μήνες το 2009 και το 2010· ζητεί 
την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
των εργασιών και την επίσπευση της 
διερεύνησης αναφορών και των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 
προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να 
ασκούν σωστά τα δικαιώματά τους που 
απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο· 
προς αυτόν το σκοπό, θεωρεί ότι ο 
Διαμεσολαβητής πρέπει να αναθεωρήσει 
τις προθεσμίες που έχει ορίσει·

Or. lt

Τροπολογία 19
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι το 65% των ερευνών 
που κίνησε ο Διαμεσολαβητής το 2010 
αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (219 
έρευνες) και εκφράζει την ανησυχία του 
για τη σημαντική αύξηση συγκριτικά με το 

15. επισημαίνει ότι το 65% των ερευνών 
που κίνησε ο Διαμεσολαβητής το 2010 
αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (219 
έρευνες)· εκφράζει την ανησυχία του για
τη σημαντική αύξηση συγκριτικά με το 
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56% το 2009 (191 έρευνες)· 56% το 2009 (191 έρευνες), και ζητεί 
επανειλημμένως από την Επιτροπή, ιδίως 
δε από τον Επίτροπο αρμόδιο για τις 
διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, τη 
λήψη μέτρων για την αισθητή και όσο το 
δυνατόν ταχύτερη βελτίωση της 
παρούσας κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 20
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. λαμβάνει γνώση της ανησυχίας του 
Διαμεσολαβητή για το σχετικά υψηλό 
αριθμό μη ικανοποιητικών απαντήσεων 
που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
επικριτικές παρατηρήσεις του (10 εκ των 
32 απαντήσεων)· συμμερίζεται την άποψη 
του Διαμεσολαβητή ότι πρέπει να 
καταβληθούν περαιτέρω σημαντικές 
προσπάθειες ώστε να πεισθούν οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι ότι η τήρηση αμυντικής στάσης 
έναντι του Διαμεσολαβητή συνιστά χαμένη 
ευκαιρία για τον φορέα τους και μπορεί να 
βλάψει συνολικά την εικόνα της Ένωσης·
τονίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν 
δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση σύμφωνα 
με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

16. λαμβάνει γνώση της ανησυχίας του 
Διαμεσολαβητή για το σχετικά υψηλό 
αριθμό μη ικανοποιητικών απαντήσεων 
που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
επικριτικές παρατηρήσεις του (10 εκ των 
32 απαντήσεων)· συμμερίζεται την άποψη 
του Διαμεσολαβητή ότι πρέπει να 
καταβληθούν περαιτέρω σημαντικές 
προσπάθειες ώστε να πεισθούν οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι ότι η τήρηση αμυντικής στάσης 
έναντι του Διαμεσολαβητή συνιστά χαμένη 
ευκαιρία για τον φορέα τους και μπορεί να 
βλάψει συνολικά την εικόνα της Ένωσης·
ζητεί τη ραγδαία βελτίωση της 
διαδικασίας απάντησης, 
συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του 
απαιτούμενου χρόνου έκδοσης 
απαντήσεων (ιδίως σε επείγουσες 
υποθέσεις) και της παροχής λυσιτελών 
παρά αμυντικών απαντήσεων· τονίζει ότι 
οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα στη 
χρηστή διοίκηση σύμφωνα με το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 21
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι το 2010 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
σχετικά με την άρνηση της Επιτροπής να 
δημοσιοποιήσει έγγραφα και να 
συνεργασθεί καλή τη πίστει με το 
Διαμεσολαβητή· υπενθυμίζει ότι η έκθεση 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την 
ειδική έκθεση εγκρίθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 2010·
υπενθυμίζει ότι στο εγκριθέν ψήφισμα η 
Επιτροπή καλείται να δεσμευθεί προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα τηρεί την 
υποχρέωσή της για καλόπιστη συνεργασία 
με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

18. επισημαίνει ότι το 2010 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
σχετικά με την άρνηση της Επιτροπής να 
δημοσιοποιήσει έγγραφα και να 
συνεργασθεί με πλήρη διαφάνεια με το 
Διαμεσολαβητή· υπενθυμίζει ότι η έκθεση 
της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την 
ειδική έκθεση εγκρίθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 2010·
υπενθυμίζει ότι στο εγκριθέν ψήφισμα η 
Επιτροπή καλείται να δεσμευθεί προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα τηρεί την 
υποχρέωσή της για καλόπιστη συνεργασία 
με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

Or. fr

Τροπολογία 22
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. επιθυμεί να διεξαχθεί εκστρατεία 
ενημέρωσης των υπαλλήλων των 
θεσμικών οργάνων προκειμένου να 
διαβεβαιωθούν για τη βούληση του 
Διαμεσολαβητή να προβαίνει σε 
ανταλλαγή απόψεων και να ακούει τους 
συνομιλητές του, καθώς και να 
προβληθούν τα πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζει μια παρέμβαση του 
Διαμεσολαβητή για την προσέγγιση 
μεταξύ πολιτών και διοικήσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 23
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός 
1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση στα 
έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
βρίσκεται σε ισχύ επί 10 έτη· συμφωνεί με 
την παρατήρηση του Διαμεσολαβητή ότι 
τα θεσμικά όργανα εξακολουθούν να 
καταβάλλουν προσπάθεια για τη βασική 
ιδέα που διαπνέει τον κανονισμό αυτόν, ότι
δηλαδή η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί 
τον κανόνα και η μυστικότητα την 
εξαίρεση·

19. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση 
στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ βρίσκεται σε ισχύ επί 10 έτη·
υπενθυμίζει ότι η βασική ιδέα που 
διαπνέει τον κανονισμό αυτόν, είναι ότι η 
διαφάνεια πρέπει να αποτελεί τον κανόνα 
και η μυστικότητα την εξαίρεση·
επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα 
εξακολουθούν να μάχονται την ιδέα αυτή· 
θεωρεί ότι κατά τη σύνταξη εγγράφων τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα, οι οργανισμοί 
και οι υπηρεσίες της ΕΕ οφείλουν να 
έχουν κατά νου την εν λόγω αρχή και να 
προσπαθούν να επιτύχουν μια σωστή 
ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης και 
επωφελούς διαφάνειας και της 
πραγματικής ανάγκης 
εμπιστευτικότητας· 

Or. fr

Τροπολογία 24
Χρυσούλα Παλιαδέλη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι η αναδιατύπωση του εν 
λόγω κανονισμού βρίσκεται σε εξέλιξη·
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στη διαδικασία αναδιατύπωσης·
καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
είναι περισσότερο ανοικτά έναντι των 

20. υπενθυμίζει ότι η αναδιατύπωση του 
κανονισμού 1049/2001 βρίσκεται σε 
εξέλιξη· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου στη διαδικασία 
αναδιατύπωσης· καλεί το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να είναι περισσότερο 
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πολιτών και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την παροχή 
πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες·

ανοικτά έναντι των πολιτών και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων·

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων· προτείνει 
στη λογική αυτή να  γίνουν γνωστά στους 
πολίτες παραδείγματα αποτελεσματικής 
παρέμβασης του Διαμεσολαβητή ώστε να 
κλονιστεί η αρνητική εικόνα που έχουν 
σχηματίσει οι πολίτες για την ευρωπαϊκή 
διοίκηση, που συχνά θεωρείται 
δύσκαμπτη και αναποτελεσματική·

Or. fr

Τροπολογία 26
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
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προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων·

προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων, που 
αποτελεί βασική αρχή για τη διαφάνεια 
του θεσμού·

Or. el

Τροπολογία 27
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων·

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων· θεωρεί ότι 
ο Διαμεσολαβητής θα μπορούσε να 
βοηθήσει τα θεσμικά όργανα που 
αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενες 
δυσκολίες ενθαρρύνοντας το διάλογο 
μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων 
σχετικά με τα προβλήματα που 
επηρεάζουν την ποιότητα της διοίκησής 
τους, καθώς και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών· 

Or. fr

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, σε ένα φιλικό 
προς τον πολίτη πνεύμα παροχής 
υπηρεσίας και στην προορατική στάση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων και των 
υπηρεσιών της ΕΕ όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση των εγγράφων·

21. καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να εμμένει στο θεμελιώδες δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα, στην εξωστρέφεια 
των ευρωπαϊκών θεσμών προς τον απλό 
πολίτη, σε ένα φιλικό προς τον πολίτη 
πνεύμα παροχής υπηρεσίας και στην 
προορατική στάση των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και των οργανισμών της 
ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των 
εγγράφων, καθώς και στην ορθή 
εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και της 
ευθύνης των ευρωπαϊκών θεσμών·

Or. lt

Τροπολογία 29
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νεά)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. προτείνει όπως η εν λόγω δήλωση 
αρχών για τις δημόσιες υπηρεσίες 
διαδοθεί στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
πολιτών και  καταστεί εύκολα 
προσβάσιμη σε αυτούς προκειμένου να 
διαβεβαιωθούν για τη  βούληση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίζεται 
τις δημόσιες υπηρεσίες, που είναι 
παρούσες στη καθημερινή τους ζωή·  

Or. fr

Τροπολογία 30
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί, εντούτοις, ότι η υιοθέτηση 
κοινών δεσμευτικών κανόνων και αρχών
σχετικά με τη διοικητική διαδικασία στο 
πλαίσιο της ίδιας της διοίκησης της ΕΕ, 
όπως έχει ήδη ζητήσει ο πρώτος 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, και ότι η 
θέσπιση, στο πλαίσιο αυτό, της αρχής της 
εξυπηρέτησης θα αποτελούσαν το 
βέλτιστο μέσο διασφάλισης των αλλαγών 
διαρκείας στη διοικητική κουλτούρα της 
ΕΕ· αναμένει, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να καταστήσει ζήτημα 
προτεραιότητας την υποβολή σχεδίου 
κανονισμού προς αυτήν την κατεύθυνση, 
στη βάση του άρθρου 298 της ΣΛΕΕ·

Or. en


