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Τροπολογία  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 
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Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

 4α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ 

απνπζία, κεηαμύ ησλ πξνζδηνξηζζέλησλ 

κέζσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

λνκνζέηεζεο, νπνηνπδήπνηε κεραληζκνύ 

γηα ηελ απμεκέλε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ ηεο Έλσζεο· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Τροπολογία  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 8 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

   θξνλεί όηη  ρεη θαη   αξρήλ ε ηηεπρζεί 

κηα ηζόξξν ε ι ζε όζνλ αθνξά ηηο θαη   

εμνπζηνδόηεζε θαη ηηο εθηειεζηηθ ο 

 ξάμεηο, κε ηελ ν νία δηαζθαιίδεηαη 

δηαθάλεηα θαη ηζνηηκία κεηαμ  ησλ 

λνκνζεηηθ λ νξγάλσλ, ηνλίδεη σζηόζν όηη 

 ξ  εη λα ε ηηεπρζεί ηαρ σο ζπκθσλία 

ζρεηηθά κε θαηάιιεια θξηηήξηα 

νξηνζ ηεζεο γηα ηηο θαη   εμνπζηνδόηεζε 

θαη εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο θαζ ο θαη κηα 

άκεζε  ξνζαξκνγή όισλ ησλ βαζηθ λ 

λνκνζεηηθ λ  ξάμεσλ ζην ξπζκηζηηθό 

 ιαίζην  νπ  ρεη ζεζ ηζζεί κε ηε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο·  

   θξνλεί όηη  ρεη θαη   αξρήλ ε ηηεπρζεί 

κηα ηζόξξν ε ι ζε όζνλ αθνξά ηηο θαη   

εμνπζηνδόηεζε θαη ηηο εθηειεζηηθ ο 

 ξάμεηο, κε ηελ ν νία δηαζθαιίδεηαη 

δηαθάλεηα θαη ηζνηηκία κεηαμ  ησλ 

λνκνζεηηθ λ νξγάλσλ, ηνλίδεη σζηόζν όηη 

 ξ  εη λα ε ηηεπρζεί ηαρ σο ζπκθσλία 

ζρεηηθά κε θαηάιιεια θξηηήξηα 

νξηνζ ηεζεο γηα ηηο θαη   εμνπζηνδόηεζε 

θαη εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο θαζ ο θαη κηα 

άκεζε  ξνζαξκνγή όισλ ησλ βαζηθ λ 

λνκνζεηηθ λ  ξάμεσλ ζην ξπζκηζηηθό 

 ιαίζην  νπ  ρεη ζεζ ηζζεί κε ηε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο·  εθθξάδεη εληνύηνηο ηε 

ιύπε ηνπ δη ηη ε δεκηνπξγία κεηξώνπ θαη  

 εμνπζηνδ ηεζε πξάμεσλ έρεη αλαβιεζεί 

γηα ην 2017· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Τροπολογία  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

 9α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηελ έιιεηςε 

ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ 

νξγάλσλ  ζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία 

θνηλνύ, ππνρξεσηηθνύ θαη λνκηθά 

δεζκεπηηθνύ Μεηξώνπ Δηαθάλεηαο ησλ 

νκάδσλ εηδηθώλ ζπκθεξ λησλ· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Τροπολογία  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 11 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

11  ε ηδνθηκάδεη ηε δ ζκεπζε  νπ  ρεη 

αλαιεθζεί  ξνθεηκ λνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δηαθάλεηα ησλ λνκνζεηηθ λ δηαδηθαζη λ, 

π νγξακκίδεη σζηόζν όηη  ξ  εη λα 

ζεζ ηζζν λ  ην ζπγθεθξηκ λεο ξπζκίζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ε ίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ απην , ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ 

 ξνζθπγή ζε ζπκθσλίεο ζε  ξ ηε 

αλάγλσζε· 

11  ε ηδνθηκάδεη ηε δ ζκεπζε  νπ  ρεη 

αλαιεθζεί  ξνθεηκ λνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δηαθάλεηα ησλ λνκνζεηηθ λ δηαδηθαζη λ, 

π νγξακκίδεη σζηόζν όηη  ξ  εη λα 

ζεζ ηζζν λ  ην ζπγθεθξηκ λεο ξπζκίζεηο 

θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ε ίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ απην , ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ 

 ξνζθπγή ζε ζπκθσλίεο ζε  ξ ηε 

αλάγλσζε, ησλ νπνίσλ ηα έγγξαθα 

εξγαζίαο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνύληαη θαη 

 ζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

θαη' εμνπζηνδ ηεζε θαη ησλ 

εθηειεζηηθώλ πξάμεσλ· 

Or. en 
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Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 
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Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 16 – περίπτωση 4 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

– ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο (ό σο νξζή 

ρξεζηκν νίεζε ησλ δηαδηθαζη λ  ξ ηεο 

θαη δε ηεξεο αλάγλσζεο,  ξαθηηθ ο 

ξπζκίζεηο γηα αληαιιαγ ο α όςεσλ, 

αληαιιαγή  ιεξνθνξη λ θαη ζ γθξηζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, δηαθάλεηα ζην 

 ιαίζην ηξηκεξ λ δηα ξαγκαηε ζεσλ, 

αλά ηπμε δηαδηθαζη λ θαη κ ζσλ γηα ηε 

ζπγθξόηεζε κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκ λσλ 

όζνλ αθνξά ηελ  νξεία ησλ λνκνζεηηθ λ 

θαθ ισλ,  αξνρή  ιεξνθνξη λ ζηα εζληθά 

θνηλνβν ιηα θαη  ξαθηηθ ο ξπζκίζεηο γηα 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή  ιεξνθνξη λ 

ζρεηηθά κε ηε δηα ξαγκάηεπζε θαη ζ λαςε 

δηεζλ λ ζπκθσλη λ)· 

– ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο (ό σο νξζή 

ρξεζηκν νίεζε ησλ δηαδηθαζη λ  ξ ηεο 

θαη δε ηεξεο αλάγλσζεο,  ξαθηηθ ο 

ξπζκίζεηο γηα αληαιιαγ ο α όςεσλ, 

αληαιιαγή  ιεξνθνξη λ θαη ζ γθξηζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, δηαθάλεηα ζην 

 ιαίζην ηξηκεξ λ δηα ξαγκαηε ζεσλ, 

αλά ηπμε δηαδηθαζη λ θαη κ ζσλ γηα ηε 

ζπγθξόηεζε κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκ λσλ 

όζνλ αθνξά ηελ  νξεία ησλ λνκνζεηηθ λ 

θαθ ισλ, θάηη πνπ κπνξεί επίζεο λα γίλεη 

αηηία γηα πην άκεζε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, 

 αξνρή  ιεξνθνξη λ ζηα εζληθά 

θνηλνβν ιηα θαη  ξαθηηθ ο ξπζκίζεηο γηα 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή  ιεξνθνξη λ 

ζρεηηθά κε ηε δηα ξαγκάηεπζε θαη ζ λαςε 

δηεζλ λ ζπκθσλη λ)· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Δηνξγαληθή Σπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Πρόταση απόυασης 

Παράγραυος 16 – περίπτωση 8 

 

Πρόταση απόυασης Τροπολογία 

– ηηο θαη  εμνπζηνδόηεζε θαη ηηο 

εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο, βάζεη ηνπ 

ςεθίζκαηόο ηνπ, ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 

2014, ζρεηηθά κε ηε ζπλ ρεηα  νπ  ξ  εη 

λα δνζεί ζηελ αλάζεζε λνκνζεηηθ λ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηνλ  ιεγρν α ό ηα 

θξάηε κ ιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθ λ αξκνδηνηήησλ α ό ηελ 

Ε ηηξν ή
6
 (δηα ξαγκαηε ζεηο ζρεηηθά κε 

θξηηήξηα νξηνζ ηεζεο γηα θαη  

εμνπζηνδόηεζε θαη εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο, 

δεκηνπξγία κεηξ νπ θαη  εμνπζηνδόηεζε 

 ξάμεσλ θαη  ιήξεο  ξνζαξκνγή ησλ 

λνκνζεηηθ λ  ξάμεσλ  νπ  ρνπλ ζεζ ηζζεί 

 ξηλ α ό ηελ  γθξηζε ηεο Σπλζήθεο ηεο 

Ληζαβόλαο)· 

– ηηο θαη   εμνπζηνδόηεζε θαη ηηο 

εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο, βάζεη ηνπ 

ςεθίζκαηόο ηνπ, ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 

2014, ζρεηηθά κε ηε ζπλ ρεηα  νπ  ξ  εη 

λα δνζεί ζηελ αλάζεζε λνκνζεηηθ λ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηνλ  ιεγρν α ό ηα 

θξάηε κ ιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθ λ αξκνδηνηήησλ α ό ηελ 

Ε ηηξν ή
6
 (δηα ξαγκαηε ζεηο ζρεηηθά κε 

θξηηήξηα νξηνζ ηεζεο γηα θαη   

εμνπζηνδόηεζε θαη εθηειεζηηθ ο  ξάμεηο, 

δεκηνπξγία κεηξ νπ θαη   εμνπζηνδόηεζε 

 ξάμεσλ θαη  ιήξεο  ξνζαξκνγή ησλ 

λνκνζεηηθ λ  ξάμεσλ  νπ  ρνπλ ζεζ ηζζεί 

 ξηλ α ό ηελ  γθξηζε ηεο Σπλζήθεο ηεο 

Ληζαβόλαο, θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξεο 

δηαθάλεηαο θαη θαιύηεξεο ινγνδνζίαο σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη· 

__________________ __________________ 

6
 Κείκελα  νπ εγθξίζεθαλ, 

P7_TA(2014)0127. 

6
 Κείκελα  νπ εγθξίζεθαλ, 

P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


