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Τροπολογία 1
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
ανακηρύξει το 2013 ‘Ευρωπαϊκό Έτος 
των Πολιτών’ προς εορτασμό της 20ής 
επετείου θέσπισης της ιθαγένειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. 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 ένα κράτος 
μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο 
της δράσης των θεσμικών και λοιπών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με 
εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

Or. bg

Τροπολογία 3
Mariya Gabriel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2001, ενέκρινε τον κώδικα 
ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο
οποίος συντάχθηκε από τον 
Διαμεσολαβητή·

Or. bg

Τροπολογία 4
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι 'περίπτωση 
κακοδιοίκησης' σημειώνεται όταν ένα 
δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει 
σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το 
δεσμεύει,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως όρισε ο 
πρώτος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
Jacob Söderman, 'περίπτωση 
κακοδιοίκησης' σημειώνεται όταν ένα 
δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει 
σύμφωνα με κανόνα ή αρχή που το 
δεσμεύει·

Or. en

Τροπολογία 5
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση 
στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή 
που παραβιάζεται είναι νομικά 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση 
στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή 
που παραβιάζεται είναι νομικά 
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δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές της χρηστής διοίκησης δεν 
περιορίζονται απλά στον νόμο, απαιτώντας 
από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όχι 
μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις 
τους αλλά, συγχρόνως, να είναι
προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη και να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες
τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης και 
απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους·

δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές της χρηστής διοίκησης δεν 
περιορίζονται απλά στον νόμο, απαιτώντας 
από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όχι 
μόνο να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις 
τους αλλά, συγχρόνως, να διέπονται από 
πνεύμα προσανατολισμένο στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη και να 
εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη του κοινού 
τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης με 
βάση τη δικαιοσύνη, την αμεροληψία και 
την αξιοπρέπεια και απολαύουν πλήρως 
των δικαιωμάτων τους επί ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση 
στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή 
που παραβιάζεται είναι νομικά 
δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές της χρηστής διοίκησης δεν 
περιορίζονται απλά στον νόμο, 
απαιτώντας από τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης όχι μόνο να τηρούν τις νομικές 
υποχρεώσεις τους αλλά, συγχρόνως, να 
είναι προσανατολισμένα στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη και να 
εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες τυγχάνουν 
κατάλληλης μεταχείρισης και απολαύουν 
πλήρως των δικαιωμάτων τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός 
αυτός δεν περιορίζει την κακοδιοίκηση 
στις περιπτώσεις όπου ο κανόνας ή η αρχή 
που παραβιάζεται είναι νομικά 
δεσμευτικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές των ορθών διοικητικών πρακτικών 
συνεπάγονται υψηλότερο επίπεδο 
δέσμευσης από τον νόμο, απαιτώντας από 
τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όχι μόνο 
να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους 
αλλά, συγχρόνως, να είναι 
προσανατολισμένα στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη και να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες 
τυγχάνουν κατάλληλης μεταχείρισης και 
απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους·

Or. pl

Τροπολογία 7
Mariya Gabriel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος 
των καταγγελιών (56%) υποβάλλονται 
μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής 
καταγγελιών του διαδραστικού ιστότοπου 
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η οποία 
διατίθεται και στις 23 επίσημες γλώσσες·

Or. bg

Τροπολογία 8
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 52,7 % των 
ερευνών που κινήθηκαν το 2012 
αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
16,8 % την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO), το 5,2 % 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 3,0 % την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
το 1,5 % την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και το 20,9 % άλλα θεσμικά 
όργανα, φορείς, υπηρεσίες και 
οργανισμούς·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 52,7 % των 
ερευνών που κινήθηκαν το 2012 
αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
5,2 % το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
3,0 % την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης, το 1,5 % την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
20,9 % άλλα θεσμικά όργανα, φορείς, 
υπηρεσίες και οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 9
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες 
μορφές περιπτώσεων φερόμενης 
κακοδιοίκησης οι οποίες διερευνήθηκαν το 
2012 αφορούσαν ζητήματα νομιμότητας
(27,7 %), δικαιοσύνης (10,3 %),
προθεσμιών για λήψη αποφάσεων (8 %) 
και αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα
(6,7 %)·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες 
μορφές περιπτώσεων φερόμενης 
κακοδιοίκησης οι οποίες διερευνήθηκαν το 
2012 αφορούσαν ζητήματα νομιμότητας
(27,7 %), αιτήσεις παροχής πληροφοριών 
(12,5 %), ζητήματα δικαιοσύνης (10,3 %),
προθεσμίες για λήψη αποφάσεων (8 %) και 
αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα
(6,7 %)·

Or. bg

Τροπολογία 10
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Διαμεσολαβητής προβαίνει σε επικριτική 
παρατήρηση όταν το εμπλεκόμενο 
θεσμικό όργανο είναι σε θέση να εξαλείψει 
το κρούσμα κακοδιοίκησης, ή όταν το 
κρούσμα κακοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό ή έχει γενικές επιπτώσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής εξέδωσε 17 σχέδια 
σύστασης·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Διαμεσολαβητής εκδίδει σχέδια σύστασης
όταν το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο είναι 
σε θέση να εξαλείψει το κρούσμα 
κακοδιοίκησης, ή όταν το κρούσμα 
κακοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σοβαρό ή 
έχει γενικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2012 ο Διαμεσολαβητής 
εξέδωσε 17 σχέδια σύστασης·

(Πραγματολογική διόρθωση)

Or. en

Τροπολογία 11
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Διαμεσολαβητής προβαίνει σε επικριτική 
παρατήρηση όταν το εμπλεκόμενο 
θεσμικό όργανο είναι σε θέση να εξαλείψει 
το κρούσμα κακοδιοίκησης, ή όταν το 
κρούσμα κακοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα 
σοβαρό ή έχει γενικές επιπτώσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής εξέδωσε 17 σχέδια 
σύστασης·

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής 
εκδίδει σχέδιο σύστασης όταν το 
εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο είναι σε 
θέση να εξαλείψει το κρούσμα 
κακοδιοίκησης, ή όταν το κρούσμα 
κακοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σοβαρό ή 
έχει γενικές επιπτώσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το 2012 ο Διαμεσολαβητής 
εξέδωσε 17 σχέδια σύστασης·

Or. en

Τροπολογία 12
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την 
ειδική έκθεση συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι οι ανησυχίες του Διαμεσολαβητή λόγω 
δυνατής περίπτωσης κακοδιοίκησης ήταν 
αιτιολογημένες·

Or. en

Τροπολογία 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής εστίασε ειδικότερα την 
προσοχή του στο ζήτημα της ένταξης των 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής εστίασε ειδικότερα την 
προσοχή του στο ζήτημα της ένταξης των 
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ατόμων με αναπηρίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής εργάζεται 
από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
φόρουμ των ατόμων με ειδικές ανάγκες για 
την προάσπιση, προώθηση και έλεγχο της 
εφαρμογής του ευρωενωσιακού πλαισίου 
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με 
Αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σύμβαση αυτή είναι η πρώτη σύμβαση για 
τα δικαιώματα του ανθρώπου την οποία 
υπέγραψε η ΕΕ·

ατόμων με διάφορους βαθμούς 
αναπηρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Διαμεσολαβητής εργάζεται από κοινού με 
την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες για την προάσπιση, προώθηση και 
έλεγχο της εφαρμογής του ευρωενωσιακού 
πλαισίου σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
Ατόμων με Αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Σύμβαση αυτή είναι η πρώτη 
σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
την οποία υπέγραψε η ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 14
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΔ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο της ΕΕ προσυπέγραψε την 
πρόταση θέσπισης πλαισίου στο επίπεδο 
της ΕΕ προς παρακολούθηση της 
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία με συμμετοχή του 
Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής 
Αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 15
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή για περισσότερη ανοικτή, 
διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία των 
μηχανισμών λήψεως αποφάσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας τους, συνέβαλαν 
ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Ένωσης 
'στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες', όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. θεωρεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή για περισσότερη ανοικτή, 
διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία των 
μηχανισμών λήψεως αποφάσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας τους, συνέβαλαν 
ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Ένωσης 
'στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες', όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τον προσεχή 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεχίσει 
το καλό έργο που αφήνει ο προκάτοχός 
του προς επιδίωξη αυτών των 
σημαντικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 16
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή για περισσότερη ανοικτή, 
διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία των 
μηχανισμών λήψεως αποφάσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας τους, συνέβαλαν 
ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Ένωσης 
'στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες', όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των 
Ευρωπαίων πολιτών συμφωνούν ότι το 
δεύτερο σημαντικότερο δικαίωμα των 
πολιτών είναι το δικαίωμα χρηστής 
διοίκησης, θεωρεί ότι οι συνεχείς 
προσπάθειες του Διαμεσολαβητή για 
περισσότερη ανοικτή, διαφανή και 
υπεύθυνη λειτουργία των μηχανισμών 
λήψεως αποφάσεων και των δημόσιων 
υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς 
και για την περαιτέρω βελτίωση της 
λειτουργίας τους, συνέβαλαν ουσιαστικά 
στη δημιουργία μίας Ένωσης 'στην οποία 
οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν 
πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα 
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στους πολίτες', όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 17
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή για περισσότερη ανοικτή, 
διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία των 
μηχανισμών λήψεως αποφάσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας τους, συνέβαλαν 
ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Ένωσης 
'στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες', όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

4. θεωρεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή για περισσότερη ανοικτή, 
διαφανή και υπεύθυνη λειτουργία των 
μηχανισμών λήψεως αποφάσεων και των 
δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση καθώς και για την περαιτέρω 
βελτίωση της λειτουργίας τους, συνέβαλαν 
ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Ένωσης 
στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται και 
υλοποιούνται από υπαλλήλους διοίκησης 
'όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το 
δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες', όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 1 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 18
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. σημειώνει ότι 52 % των πολιτών 
θεωρούν ότι το σημαντικότερο καθήκον 
του Διαμεσολαβητή είναι να εξασφαλίζει 
ότι οι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους και τον τρόπο με τον 
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οποίον τα ασκεί κανείς, συνεπώς 
χρειάζεται να επιτύχει ο Διαμεσολαβητής 
καλύτερη επικοινωνία με τους 
Ευρωπαίους πολίτες και να τονώσει τη 
συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαμεσολαβητών·

Or. en

Τροπολογία 19
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ζητεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
εξέτασης των καταγγελιών, διεξαγωγής 
ερευνών και λήψης αποφάσεων·

Or. bg

Τροπολογία 20
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. επαναλαμβάνει ότι 42 % των 
Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι 
ικανοποιημένοι με το επίπεδο διαφάνειας 
της διοίκησης της ΕΕ, τονίζει δε ότι είναι 
ανάγκη να συνεχίσει ο Διαμεσολαβητής 
να καταβάλλει προσπάθειες για να βοηθεί 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστούν 
περισσότερο ανοικτού χαρακτήρα, 
αποτελεσματικά και φιλικά προς τον 
πολίτη και να δραστηριοποιείται προς 
γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα στα 
θεσμικά όργανα και τους πολίτες·
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Or. en

Τροπολογία 21
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που 
αφορούσαν ζητήματα διαφάνειας ανέκαθεν 
βρίσκονταν στην κορυφή του καταλόγου 
καταγγελιών του Διαμεσολαβητή· 
σημειώνει επίσης ότι αυτού του είδους οι 
καταγγελίες έχουν αρχίσει να μειώνονται, 
αρχής γενομένης από το 2008, έτος αιχμής 
κατά το οποίο το 36 % των καταγγελιών 
αφορούσε υποθέσεις εικαζόμενης έλλειψης 
διαφάνειας, έναντι του 21,5% το 2012· 
θεωρεί ότι αυτό αποτελεί δείγμα του 
γεγονότος ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για να καταστούν διαφανέστερα· καλεί τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ να βοηθήσουν για την 
περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού·

7. επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που 
αφορούσαν ζητήματα διαφάνειας ανέκαθεν 
βρίσκονταν στην κορυφή του καταλόγου 
καταγγελιών του Διαμεσολαβητή· 
σημειώνει επίσης ότι αυτού του είδους οι 
καταγγελίες έχουν αρχίσει να μειώνονται, 
αρχής γενομένης από το 2008, έτος αιχμής 
κατά το οποίο το 36 % των καταγγελιών 
αφορούσε υποθέσεις εικαζόμενης έλλειψης 
διαφάνειας, έναντι του 21,5% το 2012· 
θεωρεί ότι αυτό αποτελεί δείγμα του 
γεγονότος ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για να καταστούν διαφανέστερα· καλεί τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ να βοηθήσουν για την 
περαιτέρω μείωση αυτού του ποσοστού 
συνεργαζόμενα με τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή και υλοποιώντας τις 
συστάσεις που διατυπώνει·

Or. en

Τροπολογία 22
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που 
αφορούσαν ζητήματα διαφάνειας ανέκαθεν 
βρίσκονταν στην κορυφή του καταλόγου 

7. επισημαίνει ότι οι καταγγελίες που 
αφορούσαν ζητήματα διαφάνειας ανέκαθεν 
βρίσκονταν στην κορυφή του καταλόγου 
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καταγγελιών του Διαμεσολαβητή· 
σημειώνει επίσης ότι αυτού του είδους οι 
καταγγελίες έχουν αρχίσει να μειώνονται, 
αρχής γενομένης από το 2008, έτος αιχμής 
κατά το οποίο το 36 % των καταγγελιών 
αφορούσε υποθέσεις εικαζόμενης έλλειψης 
διαφάνειας, έναντι του 21,5% το 2012· 
θεωρεί ότι αυτό αποτελεί δείγμα του 
γεγονότος ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες 
για να καταστούν διαφανέστερα· καλεί τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της ΕΕ να βοηθήσουν για 
την περαιτέρω μείωση αυτού του 
ποσοστού·

καταγγελιών του Διαμεσολαβητή· 
σημειώνει επίσης ότι αυτού του είδους οι 
καταγγελίες έχουν αρχίσει να μειώνονται, 
αρχής γενομένης από το 2008, έτος αιχμής 
κατά το οποίο το 36 % των καταγγελιών 
αφορούσε υποθέσεις εικαζόμενης έλλειψης 
διαφάνειας, έναντι του 21,5% το 2012· 
ανησυχεί, διότι παραμένει ακόμη υψηλός 
ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούν 
τον ανοικτό χαρακτήρα, την πρόσβαση 
του κοινού και τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, καταγγελιών οι οποίες θέτουν 
εν κινδύνω τόσο τον διοργανικό διάλογο 
όσο και την εικόνα που προβάλλει η ΕΕ 
προς το κοινό και τη στάση που τηρεί 
προς τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 23
Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός 
χαρακτήρας των υπηρεσιών, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και τα υψηλά ηθικά και 
δεοντολογικά πρότυπα αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων·

8. τονίζει ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός 
χαρακτήρας των υπηρεσιών, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και τα υψηλά ηθικά και 
δεοντολογικά πρότυπα αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων· επ’ 
αυτού επικρίνει το ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχαν και συνεχίζουν να έχουν αδιαφανή 
συμπεριφορά, κυρίως σε θέματα που 
αφορούν πολύ σημαντικές αποφάσεις με 
σαφή αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή 
των Ευρωπαίων πολιτών· 

Or. en
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Τροπολογία 24
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός 
χαρακτήρας των υπηρεσιών, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και τα υψηλά ηθικά και 
δεοντολογικά πρότυπα αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων·

8. τονίζει ότι η διαφάνεια, ο ανοιχτός 
χαρακτήρας των υπηρεσιών, η πρόσβαση 
στις πληροφορίες, ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, 
καθώς και τα υψηλά ηθικά και 
δεοντολογικά πρότυπα αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
διατήρηση εμπιστοσύνης μεταξύ των 
πολιτών και των θεσμικών οργάνων, και 
ότι η εμπιστοσύνη αυτή, ιδίως στη 
σημερινή δύσκολη οικονομική 
κατάσταση, έχει ύψιστη σημασία για το 
μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. de

Τροπολογία 25
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
ενόψει της αυξανόμενης ψηφιοποίησης 
της δημόσιας διοίκησης, να 
ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των 
ηλικιωμένων ατόμων, μεγάλο μέρος των 
οποίων δεν είναι εξοικειωμένα με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνίας, και να εξασφαλίσουν την 
αντιστάθμιση της έλλειψης αυτής μέσω 
εφαρμογών φιλικών προς τον χρήστη, 
πρακτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
βοήθειας και εύκολα προσβάσιμων μη 
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ψηφιακών δυνατοτήτων επικοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 26
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει με ικανοποίηση τις δέκα
«πρότυπες υποθέσεις» που παρουσίασε ο 
Διαμεσολαβητής, οι οποίες παρέχουν 
παραδείγματα διοικητικής πρακτικής στα 
διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε 
σχέση με ποικίλα ζητήματα·

Or. bg

Τροπολογία 27
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η μείωση του συνολικού 
αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν 
στον Διαμεσολαβητή το 2012 είναι μία 
ακόμη απόδειξη της επιτυχίας του 
διαδραστικού οδηγού ο οποίος υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του και αποτελεί 
δυναμικό εργαλείο που επινοήθηκε για να 
συντελέσει αφενός στην εξασφάλιση ότι 
λίγοι πλέον πολίτες θα υποβάλλουν χωρίς 
βάσιμο λόγο καταγγελίες στον 
Διαμεσολαβητή και, αφετέρου, στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων καθοδήγησης 
των καταγγελλόντων ως το προς τα πού να 
απευθύνονται· επισημαίνει ότι από την 
ισχύουσα τάση επιβεβαιώνεται ότι 

10. θεωρεί ότι η μείωση του συνολικού 
αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν 
στον Διαμεσολαβητή το 2012 είναι μία 
ακόμη απόδειξη της επιτυχίας του 
διαδραστικού οδηγού ο οποίος υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του και αποτελεί 
δυναμικό εργαλείο που επινοήθηκε για να 
συντελέσει αφενός στην εξασφάλιση ότι 
λίγοι πλέον πολίτες θα υποβάλλουν χωρίς 
βάσιμο λόγο καταγγελίες στον 
Διαμεσολαβητή και, αφετέρου, στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων καθοδήγησης 
των καταγγελλόντων ως το προς τα πού να 
απευθύνονται· επισημαίνει ότι από την 
ισχύουσα τάση επιβεβαιώνεται ότι 
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αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που 
απευθύνονται στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή για τη σωστή αιτία·

αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που 
απευθύνονται στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή για τη σωστή αιτία· καλεί 
τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και όλα τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να 
διαθέτουν τον οδηγό μέσω των δικών 
τους ιστοτόπων·

Or. en

Τροπολογία 28
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι η μείωση του συνολικού 
αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν 
στον Διαμεσολαβητή το 2012 είναι μία 
ακόμη απόδειξη της επιτυχίας του 
διαδραστικού οδηγού ο οποίος υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του και αποτελεί 
δυναμικό εργαλείο που επινοήθηκε για να 
συντελέσει αφενός στην εξασφάλιση ότι 
λίγοι πλέον πολίτες θα υποβάλλουν χωρίς 
βάσιμο λόγο καταγγελίες στον 
Διαμεσολαβητή και, αφετέρου, στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων καθοδήγησης 
των καταγγελλόντων ως το προς τα πού να 
απευθύνονται· επισημαίνει ότι από την 
ισχύουσα τάση επιβεβαιώνεται ότι 
αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που 
απευθύνονται στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή για τη σωστή αιτία·

10. θεωρεί ότι η μείωση του συνολικού 
αριθμού καταγγελιών που υποβλήθηκαν 
στον Διαμεσολαβητή το 2012 είναι μία 
ακόμη απόδειξη της επιτυχίας του 
διαδραστικού οδηγού ο οποίος υπάρχει 
στην ιστοσελίδα του και αποτελεί 
δυναμικό εργαλείο που επινοήθηκε για να 
συντελέσει αφενός στην εξασφάλιση ότι 
λίγοι πλέον πολίτες θα υποβάλλουν χωρίς 
βάσιμο λόγο καταγγελίες στον 
Διαμεσολαβητή και, αφετέρου, στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων καθοδήγησης 
των καταγγελλόντων ως το προς τα πού να 
απευθύνονται· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι 
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν άμεσους συνδέσμους προς 
τον εν λόγω οδηγό στους ιστότοπους και 
τους διαύλους κοινωνικής δικτύωσης που 
διαθέτουν·

Or. de
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Τροπολογία 29
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών· επισημαίνει ότι το 60 % 
των καταγγελιών που εξέτασε ο 
Διαμεσολαβητής το 2012 ενέπιπταν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 
είναι πλήρες μέλος του Δικτύου· σημειώνει 
ότι ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 63 
καταγγελίες στην επιτροπή αυτή· συγχαίρει 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τον 
επιτυχή συντονισμό του δικτύου· θεωρεί 
ότι αυτό συνιστά ζωτική λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και 
ότι η συνεργασία στους κόλπους του 
δικτύου πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη 
βελτίωση της αντιμετώπισης από τις 
εθνικές δημόσιες αρχές της 
ευρωενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του Διαμεσολαβητή σε εθνικές 
και διεθνείς ενώσεις συνηγόρων του 
πολίτη·

12. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών· επισημαίνει ότι το 60 % 
των καταγγελιών που εξέτασε ο 
Διαμεσολαβητής το 2012 ενέπιπταν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 
είναι πλήρες μέλος του Δικτύου· σημειώνει 
ότι ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 63 
καταγγελίες στην επιτροπή αυτή· συγχαίρει 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τον 
επιτυχή συντονισμό του δικτύου· θεωρεί 
ότι αυτό συνιστά ζωτική λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και 
ότι η συνεργασία στους κόλπους του 
δικτύου πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη 
βελτίωση της αντιμετώπισης από τις 
εθνικές δημόσιες αρχές της 
ευρωενωσιακής νομοθεσίας· συνιστά τη 
διεύρυνση του δικτύου για να 
περιλαμβάνει τους σχετικούς φορείς των 
κρατών μελών· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
διατηρηθεί και να ενισχυθεί η συμμετοχή 
του Διαμεσολαβητή σε εθνικές και διεθνείς 
ενώσεις συνηγόρων του πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 30
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή 12. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή 
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του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών· επισημαίνει ότι το 60 % 
των καταγγελιών που εξέτασε ο 
Διαμεσολαβητής το 2012 ενέπιπταν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 
είναι πλήρες μέλος του Δικτύου· σημειώνει 
ότι ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 63 
καταγγελίες στην επιτροπή αυτή· συγχαίρει 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τον 
επιτυχή συντονισμό του δικτύου· θεωρεί 
ότι αυτό συνιστά ζωτική λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και 
ότι η συνεργασία στους κόλπους του 
δικτύου πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη 
βελτίωση της αντιμετώπισης από τις 
εθνικές δημόσιες αρχές της 
ευρωενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του Διαμεσολαβητή σε εθνικές 
και διεθνείς ενώσεις συνηγόρων του 
πολίτη·

του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών και τονίζει πόσο 
χρήσιμη είναι μία αποτελεσματική 
συνεργασία προς όφελος των Ευρωπαίων 
πολιτών  επισημαίνει ότι το 60 % των 
καταγγελιών που εξέτασε ο 
Διαμεσολαβητής το 2012 ενέπιπταν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων κάποιου μέλους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών 
είναι πλήρες μέλος του Δικτύου· σημειώνει 
ότι ο Διαμεσολαβητής διαβίβασε 63 
καταγγελίες στην επιτροπή αυτή· συγχαίρει 
τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τον 
επιτυχή συντονισμό του δικτύου· θεωρεί 
ότι αυτό συνιστά ζωτική λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή και 
ότι η συνεργασία στους κόλπους του 
δικτύου πρέπει να ενισχυθεί με σκοπό τη 
βελτίωση της αντιμετώπισης από τις 
εθνικές δημόσιες αρχές της 
ευρωενωσιακής νομοθεσίας· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του Διαμεσολαβητή σε εθνικές 
και διεθνείς ενώσεις συνηγόρων του 
πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 31
Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει το 
έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών προς όφελος της 
χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· θεωρεί 
ότι οι συνήγοροι του πολίτη σε ολόκληρη 
την ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
με το να είναι στο πλευρό των 
Ευρωπαίων πολιτών και να προσπαθούν 
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να καταπολεμήσουν την έλλειψη 
διαφάνειας και δημοκρατίας στα κράτη 
μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
εκφράζει ανησυχία λόγω των περικοπών 
που επιβάλλονται στον προϋπολογισμό 
των συνηγόρων του πολίτη σε πολλά 
κράτη μέλη, κρούει τον κώδωνα κινδύνου 
σχετικά με τις προσπάθειες κατάργησης 
των περιφερειακών συνηγόρων του 
πολίτη στην Ισπανία, θεωρεί δε ότι αυτή 
η απόφαση θα πλήξει τη δυνατότητα 
πολλών Ευρωπαίων πολιτών να 
προστατεύουν στην πράξη τα δικαιώματά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 32
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, όπως συνέβη και κατά 
τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες 
έρευνες τις οποίες κίνησε ο 
Διαμεσολαβητής, αφορούσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (52.7 %) και 
ακολουθεί στη δεύτερη θέση η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) (16.8 %)· σημειώνει 
ο αριθμός των ερευνών που κινήθηκαν το 
2012 και αφορούσαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχεδόν διπλασιάστηκε σε 
σύγκριση με το 2011· ζητεί από τη 
Γραμματεία του να συνεργαστεί πλήρως με 
τον Διαμεσολαβητή για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του·

13. επισημαίνει ότι, όπως συνέβη και κατά 
τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες 
έρευνες τις οποίες κίνησε ο 
Διαμεσολαβητής, αφορούσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (52,7 %)  σημειώνει 
ότι ο αριθμός των ερευνών που κινήθηκαν 
το 2012 και αφορούσαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχεδόν διπλασιάστηκε σε 
σύγκριση με το 2011· ζητεί από τη 
Γραμματεία του να συνεργαστεί πλήρως με 
τον Διαμεσολαβητή για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του·

Or. en
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Τροπολογία 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι, όπως συνέβη και κατά 
τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες 
έρευνες τις οποίες κίνησε ο 
Διαμεσολαβητής, αφορούσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (52.7 %) και 
ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
(16.8 %)· σημειώνει ο αριθμός των 
ερευνών που κινήθηκαν το 2012 και 
αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 
2011· ζητεί από τη Γραμματεία του να 
συνεργαστεί πλήρως με τον 
Διαμεσολαβητή για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης προς τις συστάσεις του·

13. επισημαίνει ότι, όπως συνέβη και κατά 
τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες 
έρευνες τις οποίες κίνησε ο 
Διαμεσολαβητής, αφορούσαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (52.7 %) και 
ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
(16.8 %)· σημειώνει ο αριθμός των 
ερευνών που κινήθηκαν το 2012 και 
αφορούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 
2011· ζητεί από τη Γραμματεία του να 
συνεργαστεί πλήρως με τον 
Διαμεσολαβητή για την εξασφάλιση 
συμμόρφωσης και συνέπειας προς τις 
συστάσεις του και τα σχόλιά του όσον 
αφορά τις διοικητικές πρακτικές·

Or. pl

Τροπολογία 34
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι κάθε περατωθείσα έρευνα 
συνιστά βήμα προς την ορθή κατεύθυνση 
και καλή ευκαιρία για να επέλθουν οι 
βελτιώσεις τις οποίες έχει προσδιορίσει 
και ζητήσει το κοινό ως τρόπο για να 
καταστεί η έννοια της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας όσο το δυνατό περισσότερο 
συμμετοχική όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
νομοθετική διεργασία·
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Or. en

Τροπολογία 35
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει το γεγονός ότι το 2013 ο 
Διαμεσολαβητής θα δημοσιεύσει νέα 
έκδοση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής 
Συμπεριφοράς της ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
διοικητικού δικαίου που περιέχονται στη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

15. χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Ιούνιο 
2013 ο Διαμεσολαβητής δημοσίευσε νέα 
έκδοση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής 
Συμπεριφοράς της ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές του ευρωπαϊκού 
διοικητικού δικαίου που περιέχονται στη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 36
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμμετοχή του Διαμεσολαβητή σε 
διάσκεψη η οποία διοργανώθηκε από 
κοινού με το ερευνητικό δίκτυο για το 
ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο 
(ReNEUAL), στην οποία διερευνήθηκε το 
ενδεχόμενο να εγκριθεί γενική δέσμη 
κοινών κανόνων όσον αφορά τη 
διοικητική διαδικασία στο πλαίσιο των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων, των 
οργανισμών και των υπηρεσιών της ΕΕ, 
και συζητήθηκε το πιθανό περιεχόμενο 
αυτών των κανόνων·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμμετοχή του Διαμεσολαβητή σε έναν 
αριθμό διαφορετικών συνεδρίων με θέμα 
την καλύτερη δημόσια διοίκηση, μεταξύ 
αυτών και στην από κοινού με το 
Ερευνητικό Δίκτυο για το Διοικητικό 
Δίκαιο της ΕΕ (ReNEUAL) διοργάνωση 
συνεδρίου

Or. en



AM\941122EL.doc 23/32 PE514.693v01-00

EL

Τροπολογία 37
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς 
δεσμευτικούς κανόνες και αρχές που 
διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ 
και να υποβάλει, για τον σκοπό αυτό, 
σχέδιο κανονισμού δυνάμει του άρθρου 
298 της ΣΛΕΕ·

17. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς 
δεσμευτικούς κανόνες και αρχές που 
διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ 
και να υποβάλει, για τον σκοπό αυτό, 
σχέδιο κανονισμού δυνάμει του άρθρου 
298 της ΣΛΕΕ, καθώς θεωρεί ότι αυτός 
θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για την 
εξασφάλιση διαρκούς αλλαγής στη 
διοικητική κουλτούρα των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ·

Or. bg

Τροπολογία 38
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς 
δεσμευτικούς κανόνες και αρχές που 
διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ 
και να υποβάλει, για τον σκοπό αυτό, 
σχέδιο κανονισμού δυνάμει του άρθρου 
298 της ΣΛΕΕ·

17. επαναλαμβάνει, σύμφωνα με το 
ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 
(2012/2024(ΙΝΙ)), το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να εγκρίνει κοινούς 
δεσμευτικούς κανόνες και αρχές που 
διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και 
διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ 
και να υποβάλει, για τον σκοπό αυτό, 
σχέδιο κανονισμού δυνάμει του άρθρου 
298 της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι η μέχρι σήμερα 
εμπειρία του Διαμεσολαβητή, καθώς και 
οι σχετικές δημοσιεύσεις του, παρέχουν 
επαρκή καθοδήγηση σχετικά με το 
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περιεχόμενο μιας τέτοιας νομοθετικής 
πρότασης·

Or. de

Τροπολογία 39
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
στο Κοινοβούλιο η οποία αφορούσε την 
αδυναμία της Επιτροπής να χειριστεί 
επιτυχώς σύγκρουση συμφερόντων 
συνδεόμενη με το ζήτημα της επέκτασης 
του αεροδρομίου της Βιέννης, την έλλειψη 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα έργα 
επέκτασης, και την έλλειψη διαδικασιών 
προσφυγής στη διάθεση των 
καταγγελλόντων το κατασκευαστικό έργο, 
καθώς και την απουσία συνολικής 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων·

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
στο Κοινοβούλιο η οποία αφορούσε την 
αδυναμία της Επιτροπής να χειριστεί 
επιτυχώς σύγκρουση συμφερόντων 
συνδεόμενη με το ζήτημα της επέκτασης 
του αεροδρομίου της Βιέννης, την έλλειψη 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα έργα 
επέκτασης, και την έλλειψη διαδικασιών 
προσφυγής στη διάθεση των 
καταγγελλόντων το κατασκευαστικό έργο, 
καθώς και την απουσία συνολικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 
αναγνωρίζει ότι δεδομένων αυτών των 
συγκεκριμένων θεμάτων η περίσταση 
ήταν πρόσφορη για την εκπόνηση 
έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 40
Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
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στο Κοινοβούλιο η οποία αφορούσε την 
αδυναμία της Επιτροπής να χειριστεί 
επιτυχώς σύγκρουση συμφερόντων 
συνδεόμενη με το ζήτημα της επέκτασης 
του αεροδρομίου της Βιέννης, την έλλειψη 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα έργα 
επέκτασης, και την έλλειψη διαδικασιών 
προσφυγής στη διάθεση των 
καταγγελλόντων το κατασκευαστικό έργο, 
καθώς και την απουσία συνολικής 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων·

στο Κοινοβούλιο η οποία αφορούσε την 
αδυναμία της Επιτροπής να χειριστεί 
επιτυχώς σύγκρουση συμφερόντων 
συνδεόμενη με το ζήτημα της επέκτασης 
του αεροδρομίου της Βιέννης, την έλλειψη 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα έργα 
επέκτασης, και την έλλειψη διαδικασιών 
προσφυγής στη διάθεση των 
καταγγελλόντων το κατασκευαστικό έργο, 
καθώς και την απουσία συνολικής 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων· 
καταδικάζει εντόνως το ότι η Επιτροπή 
δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που 
υπέχει κατά τη διερεύνηση καταγγελίας 
που έλαβε και την ανάληψη δράσης 
σχετικά με αυτή και στον τρόπο με τον 
οποίον αποκρίθηκε στα αιτήματα του 
Διαμεσολαβητή και τις συστάσεις που 
αυτός διατύπωσε από την πρώτη έρευνα 
της υπόθεσης, υπενθυμίζει ότι αντί να 
κινήσει διαδικασία κατά της Αυστρίας 
ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή 
προτίμησε να επιδιώξει συμφωνία με τις 
αυστριακές αρχές και να επιτρέψει μία εκ 
των υστέρων αποτίμηση αντικτύπου στο 
περιβάλλον, στοιχείο που συνιστά πλήγμα 
κατά της νομιμότητας του θεσμικού 
οργάνου, συγχαίρει δε τον Διαμεσολαβητή 
για την απόφαση που έλαβε να υποβάλει 
ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά 
με την υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 41
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 

19. υπενθυμίζει ότι το 2012 ο 
Διαμεσολαβητής υπέβαλε ειδική έκθεση 
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στο Κοινοβούλιο η οποία αφορούσε την 
αδυναμία της Επιτροπής να χειριστεί 
επιτυχώς σύγκρουση συμφερόντων 
συνδεόμενη με το ζήτημα της επέκτασης
του αεροδρομίου της Βιέννης, την έλλειψη 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όσον αφορά τα έργα 
επέκτασης, και την έλλειψη διαδικασιών 
προσφυγής στη διάθεση των 
καταγγελλόντων το κατασκευαστικό έργο,
καθώς και την απουσία συνολικής 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων·

στο Κοινοβούλιο, η οποία ανέφερε ότι στο 
πλαίσιο εκ των υστέρων εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση 
με την επέκταση του αεροδρομίου της 
Βιέννης, αφενός η Επιτροπή δεν ήταν σε 
θέση να επιλύσει μια σύγκρουση 
συμφερόντων και αφετέρου οι 
καταγγέλλοντες το κατασκευαστικό έργο
δεν είχαν πρόσβαση σε διαδικασία 
επανεξέτασης· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω 
ειδική έκθεση αποτέλεσε αφορμή για την 
υποβολή μακροπρόθεσμων προτάσεων 
της Επιτροπής Αναφορών για την 
τρέχουσα αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ, 
καθώς και για ένα διοικητικό δικονομικό 
δίκαιο της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 42
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι ο προηγούμενος και ο 
νυν Διαμεσολαβητής παρουσίασαν, στα 
17,5 έτη θητείας τους, μόνο 18 ειδικές 
εκθέσεις· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 
απόδειξη της προσέγγισης συνεργασίας 
που έχουν υιοθετήσει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ στο μεγαλύτερο μέρος των 
υποθέσεων·

21. επισημαίνει ότι ο προηγούμενος και ο 
νυν Διαμεσολαβητής παρουσίασαν, στα 
17,5 έτη θητείας τους, μόνο 18 ειδικές 
εκθέσεις· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 
απόδειξη της προσέγγισης συνεργασίας 
που έχουν υιοθετήσει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ στο μεγαλύτερο μέρος των 
υποθέσεων· αναγνωρίζει τη σημασία 
αυτών των ειδικών εκθέσεων και 
ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να 
συνεχίσει να εμμένει σε υποθέσεις όταν 
πρόκειται περί σημαντικών υποθέσεων 
κακοδιοίκησης που αφορούν θεσμικά και 
λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
επίσημη πιστοποίηση του θεσμού του από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας με τη διάκριση της 
'Αριστείας'· ενθαρρύνει τον διάδοχό του 
να βασισθεί στο επίτευγμα αυτό και να 
συνεχίσει να επιδεικνύει την ίδια 
προσήλωση στην ανεξαρτησία, στην 
ποιότητα του τρόπου χειρισμού και 
διευθέτησης των καταγγελιών, στην 
προσέγγιση στους πολίτες και στην 
τήρηση καλών σχέσεων με τα θεσμικά 
όργανα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
επίσημη πιστοποίηση του θεσμού του από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας με τη διάκριση της 'Αριστείας'· 
ενθαρρύνει τον διάδοχό του να βασισθεί 
στο επίτευγμα αυτό και να συνεχίσει να 
επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στην 
ανεξαρτησία, στην ποιότητα του τρόπου 
χειρισμού και διευθέτησης των 
καταγγελιών, στην προσέγγιση στους 
πολίτες και στην τήρηση καλών σχέσεων 
με τα θεσμικά όργανα·

22. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
επίσημη πιστοποίηση του θεσμού του από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας με τη διάκριση της 'Αριστείας'· 
ενθαρρύνει τον διάδοχό του να βασισθεί 
στο επίτευγμα αυτό και να συνεχίσει να 
επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στην 
ανεξαρτησία, στην αντικειμενικότητα,
στην ποιότητα του τρόπου χειρισμού και 
διευθέτησης των καταγγελιών, στην 
προσέγγιση μέσω προορατικής έρευνας,
στην προσέγγιση στους πολίτες και στην 
τήρηση καλών σχέσεων με τα θεσμικά 
όργανα·

Or. en
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Τροπολογία 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
επίσημη πιστοποίηση του θεσμού του από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας με τη διάκριση της 'Αριστείας'·
ενθαρρύνει τον διάδοχό του να βασισθεί 
στο επίτευγμα αυτό και να συνεχίσει να 
επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στην 
ανεξαρτησία, στην ποιότητα του τρόπου 
χειρισμού και διευθέτησης των 
καταγγελιών, στην προσέγγιση στους 
πολίτες και στην τήρηση καλών σχέσεων 
με τα θεσμικά όργανα·

22. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
επίσημη πιστοποίηση του θεσμού του από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της 
Ποιότητας με τη διάκριση της 'Αριστείας'·
ενθαρρύνει τον διάδοχό του να βασισθεί 
στο επίτευγμα αυτό και να συνεχίσει να 
επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στην 
ανεξαρτησία, στην ποιότητα του τρόπου 
χειρισμού και διευθέτησης των 
καταγγελιών, στην προσέγγιση στους 
πολίτες και στην τήρηση καλών σχέσεων 
με τα θεσμικά όργανα, υποστηρίζοντας 
παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας·

Or. pl

Τροπολογία 46
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. θεωρεί ότι προς ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και της αξιοπιστίας της Ένωσης 
εκείνοι που θα αναλάβουν το έργο του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή πρέπει να 
επιδείξουν παρόμοια προσήλωση στην 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 του καθεστώτος του 
Διαμεσολαβητή·

Or. en



AM\941122EL.doc 29/32 PE514.693v01-00

EL

Τροπολογία 47
Margrete Auken

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
πολιτική ανεξαρτησία για τον ίδιο τον 
θεσμό του Διαμεσολαβητή και για την 
αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ ως συνόλου· θεωρεί ότι αυτή η 
ανεξαρτησία συνιστά εχέγγυο προς τους 
πολίτες ότι τα καθήκοντα του 
Διαμεσολαβητή επιτελούνται πιστά και 
στον μέγιστο βαθμό απαλλαγμένα από 
οιαδήποτε εξωτερική πίεση·

Or. en

Τροπολογία 48
Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι η πρωτοβουλία «Διεθνής 
Ημέρα Δικαιώματος στη Γνώση», στις
28 Σεπτεμβρίου, ενισχύει την εικόνα του 
Διαμεσολαβητή μεταξύ των Ευρωπαίων 
πολιτών και αποτελεί παράδειγμα ορθής 
πρακτικής·

Or. bg

Τροπολογία 49
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επικροτεί τη συμμετοχή του 
Διαμεσολαβητή, μαζί με την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό φόρουμ των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, την Επιτροπή 
και τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο επιπέδου ΕΕ το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρου 33 παρ. 2, και 
αφορά την προστασία, την προώθηση και 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

23. επικροτεί τη συμμετοχή του 
Διαμεσολαβητή, μαζί με την Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό φόρουμ των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, την Επιτροπή 
και τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο επιπέδου ΕΕ το οποίο 
προβλέπεται στο άρθρου 33 παρ. 2, και 
αφορά την προστασία, την προώθηση και 
την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· 
καλεί τον Διαμεσολαβητή να δίδει ειδική 
έμφαση στο έργο του στις ανάγκες των 
πολύ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
μεταξύ αυτών και σε εκείνες των ατόμων 
με αναπηρία· 

Or. en

Τροπολογία 50
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. χαιρετίζει τις προσπάθειες του 
Διαμεσολαβητή να διασφαλίσει την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ επίσης μέσω των ερευνών που 
διεξάγει ιδία πρωτοβουλία· προβλέπει ότι 
με την προσχώρηση της Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών θα αναταθεί και 
άλλο, παρόμοιο καθήκον στον 
Διαμεσολαβητή, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
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Or. en

Τροπολογία 51
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 β. τονίζει τη σημασία που έχουν οι 
έρευνες ιδία πρωτοβουλία του 
Διαμεσολαβητή, οι οποίες του επιτρέπουν 
να επιληφθεί θεμάτων που άλλως δεν θα 
ετίθεντο υπόψη του λόγω του ότι οι 
πολίτες δεν έχουν τις πληροφορίες ή τους 
πόρους για να του τα θέσουν εκείνοι· 
θεωρεί ότι έχει σημασία να αυξηθεί το 
ορατό της Υπηρεσία του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 52
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έγκριση, στη διάρκεια του 2012, 
νομοθετικού διατάγματος με το οποίο 
εγκαθίσταται ο θεσμός του Διαμεσολαβητή 
στην Τουρκία· επικροτεί το γεγονός ότι σε 
όλες τις υποψήφιες χώρες έχει πλέον 
καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο ο θεσμός του 
Διαμεσολαβητή· φρονεί ότι από την 
εμπειρία προκύπτει ότι ο Διαμεσολαβητής 
συνιστά έναν ιδιαίτερα χρήσιμο φορέα για 
τη βελτίωση της χρηστής διοίκησης, του 
κράτους δικαίου και της προάσπισης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και ότι, κατά 

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έγκριση, στη διάρκεια του 2012, 
νομοθετικού διατάγματος με το οποίο 
εγκαθίσταται ο θεσμός του Διαμεσολαβητή 
στην Τουρκία· αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει η παροχή στήριξης και 
συμβουλών από τον Διαμεσολαβητή στη 
συγκεκριμένη εξέλιξη· επικροτεί το 
γεγονός ότι σε όλες τις υποψήφιες χώρες 
έχει πλέον καθιερωθεί σε εθνικό επίπεδο ο 
θεσμός του Διαμεσολαβητή· φρονεί ότι 
από την εμπειρία προκύπτει ότι ο 
Διαμεσολαβητής συνιστά έναν ιδιαίτερα 
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συνέπεια, τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ακόμη καθιερώσει τον θεσμό του 
Διαμεσολαβητή στην επικράτειά τους, θα 
πρέπει να εξετάσουν δραστικά το 
ενδεχόμενο να το πράξουν·

χρήσιμο φορέα για τη βελτίωση της 
χρηστής διοίκησης, του κράτους δικαίου 
και της προάσπισης των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και ότι, κατά συνέπεια, τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
καθιερώσει τον θεσμό του Διαμεσολαβητή 
στην επικράτειά τους, θα πρέπει να 
εξετάσουν δραστικά το ενδεχόμενο να το 
πράξουν· καλεί τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να παρέχει 
βοήθεια σε μελλοντικές υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες για τη συγκεκριμένη 
διεργασία·

Or. en


