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Τροπολογία 1
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή το 2011 υποβλήθηκε 
επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 22 Μαΐου 2012 και ότι 
ο Διαμεσολαβητής κ. Νικηφόρος 
Διαμαντούρος παρουσίασε την έκθεσή του 
στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Ιουνίου 
2012 στο Στρασβούργο·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή το 2011 υποβλήθηκε 
επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 22 Μαΐου 2012 και ότι 
ο Διαμεσολαβητής κ. Νικηφόρος 
Διαμαντούρος παρουσίασε την έκθεσή του 
στην Επιτροπή Αναφορών στις 19 Ιουνίου 
2012 στις Βρυξέλλες·

Or. de

Τροπολογία 2
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 298 της ΣΛΕΕ τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ 
«στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση 
ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ
«στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση 
ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη» 
και ότι το ίδιο άρθρο παρέχει για τον 
σκοπό αυτόν τη δυνατότητα καθορισμού 
συγκεκριμένων διατάξεων με ισχύ για το 
σύνολο της διοίκησης της ΕΕ μέσω 
κανονισμών στο πλαίσιο του παράγωγου 
δικαίου·

Or. de
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Τροπολογία 3
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι για πάνω από το 65% 
των καταγγελιών που εξετάστηκαν, ο 
Διαμεσολαβητής ήταν σε θέση είτε να
διεξαγάγει έρευνα είτε να παραπέμψει τον 
καταγγέλλοντα σε αρμόδιο φορέα, όπως σε 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών, στο SOLVIT, σε άλλο 
φορέα διαχείρισης καταγγελιών ή στην
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
Αναφορών το 2011 έλαβε 59 καταγγελίες 
από τον Διαμεσολαβητή·

4. επισημαίνει ότι για πάνω από το 65% 
των καταγγελιών που εξετάστηκαν, ο 
Διαμεσολαβητής ήταν σε θέση είτε να 
διεξαγάγει έρευνα είτε να παραπέμψει τον 
καταγγέλλοντα σε αρμόδιο φορέα, όπως σε 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών, στο οποίο ανήκει και η 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή σε άλλο φορέα διαχείρισης 
καταγγελιών (π.χ. SOLVIT)· επισημαίνει 
ότι η Επιτροπή Αναφορών το 2011 έλαβε
59 καταγγελίες από τον Διαμεσολαβητή·

Or. de

Τροπολογία 4
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. επισημαίνει ότι παρά τις σχετικές 
επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, το μερίδιο 
των εξεταζόμενων καταγγελιών που 
εμπίπτουν όντως στην αρμοδιότητα του 
Διαμεσολαβητή παρέμεινε και για το 2011 
σχετικά περιορισμένο, με ποσοστό 
περίπου 27%, γεγονός που συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί μια 
συνολικότερη και ενεργητικότερη 
ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την 
αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή, 
ιδιαίτερα σε στενή συνεργασία με τους 
εθνικούς και περιφερειακούς 
διαμεσολαβητές, το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και την Επιτροπή·

Or. de

Τροπολογία 5
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες 
του Διαμεσολαβητή, π.χ. μέσω της 
σύνταξης σχετικών δημοσιεύσεων, να 
συμβάλει εποικοδομητικά στη δημιουργία 
καλύτερων προϋποθέσεων για την 
επεξεργασία ενός κανονισμού περί 
γενικών διοικητικών διαδικασιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει ότι 
ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος θα 
προέβλεπε νομικά δεσμευτικά ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας και διαδικαστικών 
εγγυήσεων για το σύνολο της άμεσης 
διοίκησης της ΕΕ, θα μπορούσε να 
βασίζεται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, και 
για τη συγκεκριμένη διατύπωσή του θα 
ήταν απαραίτητη μια στενή διαβούλευση 
με τον Διαμεσολαβητή·

Or. de

Τροπολογία 6
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19а. χαιρετίζει τη συνεργασία του 
Διαμεσολαβητή με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαμεσολαβητών και ζητεί την εστίαση 
της συνεργασίας αυτής σε πιο ενεργά 
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μέτρα για την προώθηση της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας πολιτών ως νέου μέσου για 
την άμεση συμμετοχή των πολιτών στην 
επεξεργασία της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Or. bg

Τροπολογία 7
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής άσκησε 
τις εξουσίες του με ενεργό και 
ισορροπημένο τρόπο κατά την περίοδο 
των αναφορών·

22. σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο 
Διαμεσολαβητής άσκησε τις εξουσίες του 
κατά την περίοδο των αναφορών με 
ενεργό και ισορροπημένο τρόπο, 
προσανατολισμένο στην κριτική 
συναίνεση και τη στενή συνεργασία με 
άλλους οργανισμούς της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 8
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. θεωρεί ότι ο Διαμεσολαβητής άσκησε 
τις εξουσίες του με ενεργό και 
ισορροπημένο τρόπο κατά την περίοδο των 
αναφορών·

22. δηλώνει ότι ο Διαμεσολαβητής άσκησε 
τις εξουσίες του με ενεργό και 
ισορροπημένο τρόπο κατά την περίοδο των 
αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 9
Angelika Werthmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
να διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή 
χρήση των πόρων, αποφεύγοντας την 
άσκοπη αλληλοεπικάλυψη προσωπικού και 
ενισχύοντας τη συνεργασία και με άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, για την 
εξοικονόμηση αποδοτικότητας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

23. επιμένει ότι ο Διαμεσολαβητής θα 
πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την 
καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων, 
αποφεύγοντας την άσκοπη 
αλληλοεπικάλυψη προσωπικού και 
ενισχύοντας τη συνεργασία και με άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, για την 
εξοικονόμηση αποδοτικότητας στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

Or. en


