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Τροπολογία 17
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Σύμφωνα με την Συνθήκη η ανάθεση 
των εκτελεστικών εξουσιών στην 
Επιτροπή εξαρτάται από την 
απαιτούμενη ενιαία εφαρμογή των 
εκτελεστικών πράξεων, δεδομένου ότι 
στους μηχανισμούς παρακολούθησης από 
τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή πρέπει να ισχύουν κριτήρια 
αποτελεσματικότητας και συνέπειας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη ενιαίας εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων είναι η βάση της ανάθεσης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Ο έλεγχος από τα κράτη μέλη πρέπει να ασκείται 
με αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα και να είναι 
συνεπής ώστε να εξασφαλίζει προβλεψιμότητα.

Τροπολογία 18
Nuno Teixeira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

2. Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με  
τις εργασίες των επιτροπών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό τις 
αυτές προϋποθέσεις με αυτές. Οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ταυτοχρόνως και υπό τις αυτές 
προϋποθέσεις που παρέχονται στις 
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επιτροπές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μόνον μέσω της ουσιαστικής εφαρμογής του δικαιώματος 
στην ενημέρωση επί των διαφόρων διαδικασιών, μπορούν να αξιολογήσουν την πραγματική 
τήρηση των διαφόρων όρων, των κριτηρίων και κανόνων που περιέχονται στους κανονισμούς.


