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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλφκελν δηνξηζκφ ηνπ Janusz Wojciechowski σο κέινπο ηνπ 

Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ 

(C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE)) 

(Γηαβνχιεπζε) 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 286 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θιήζεθε απφ ην πκβνχιην λα 

γλσκνδνηήζεη (C8-0414/2015), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 121 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (A8-

0061/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ, ηδίσο απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 286 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016 ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζε αθξφαζε ηνπ νξηζζέληνο απφ ην πκβνχιην 

ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

1. εθδίδεη αξλεηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ λα δηνξηζηεί ν Janusz 

Wojciechowski κέινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην πκβνχιην θαη, 

πξνο ελεκέξσζε, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηα ινηπά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΣΟΤ JANUSZ WOJCIECHOWSKI 

 

Δπάγγεικα: 
Ννκηθφο, πξψελ δηθαζηήο, ηψξα δηθεγφξνο 

 

Δθπαίδεπζε: 

Αλψηεξεο λνκηθέο ζπνπδέο: πηπρίν λνκηθήο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Łódz, Σκήκα Ννκηθήο 

θαη Γηνίθεζεο (1977) 

 

Δπαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία: 

- Βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απφ ην 2004 

- Αληηπξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο (2001-2004) 

- Πξφεδξνο ηεο Najwyższa Izba Kontroli [Αλψηαην Διεγθηηθφ πλέδξην] (1995-2001) 

- Βνπιεπηήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο (1993-1995) 

- Γηθαζηήο ζην πξσηνδηθείν ηεο Rawa Mazowiecka, δηθαζηήο ζην επαξρηαθφ δηθαζηήξην ηνπ 

Skierniewice, δηθαζηήο ζην εθεηείν ηεο Βαξζνβίαο (1980-1993) 

- Αζθνχκελνο εηζαγγειέαο (1977-1980) 

 

Θέζεηο ζην εζληθφ θνηλνβνχιην: 

- Βνπιεπηήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο (1993-1995) 2001-2004) 

- Αληηπξφεδξνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο (2001-2004) 

- Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ννκνζεηηθψλ Σξνπνπνηήζεσλ (2001-2004) 

 

Θέζεηο ζηελ εζληθή θπβέξλεζε: 

- Τθππνπξγφο ζην Γξαθείν ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, αξκφδηνο γηα λνκνζεηηθά ζέκαηα 

(1994-1995) 

 

Θέζεηο ζε φξγαλα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ: 

 Πξφεδξνο ηεο Najwyższa Izba Kontroli [Αλψηαην Διεγθηηθφ πλέδξην] (1995-2001) 

 

Θέζεηο ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα: 

- Γηθαζηήο ζε πξσηνδηθείν, επαξρηαθφ δηθαζηήξην θαη εθεηείν (1980-93) 

- Γηθαζηήο απνζπαζκέλνο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην (1990-91) 

- Μέινο ηνπ Δζληθνχ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ (1990-93) 

- Γηθαζηήο ζην Γηθαζηήξην ηνπ Κξάηνπο (1991-93) 

 

Θέζεηο ζε ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ: 

- Βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απφ ην 2004 

- Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ (απφ ην 2004) 

- Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (2004-2009) 

- Αληηπξνζσπεία ζηηο Δπηηξνπέο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλεξγαζίαο ΔΔ-Καδαθζηάλ, ΔΔ-

Κηξγηδηζηάλ θαη ΔΔ-Οπδκπεθηζηάλ θαη γηα ηηο ζρέζεηο κε ην Σαηδηθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ 

θαη ηε Μνγγνιία 

- Παξαηεξεηήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (2003-2004) 

 

Θέζεηο ζε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο: 

- Μέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ EUROSAI – Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αλψηαησλ 

Οξγάλσλ Διέγρνπ (1995-1999) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟΤ JANUSZ WOJCIECHOWSKI ΣΟ 
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Δπαγγεικαηηθή πείξα 

1. Παξαθαιείζζε λα αλαθέξεηε πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο πείξα ζηα δεκφζηα 

νηθνλνκηθά, ήηνη ζε ηνκείο φπσο ν δεκνζηνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε εθηέιεζε ή 

ε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, ν έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ν ινγηζηηθφο έιεγρνο.  

Απφ ην 1995 έσο ην 2001 ήκνπλ Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (NIK), ηεο 

θξαηηθήο αξρήο ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα, θαη ε νπνία παξαθνινπζεί ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη άιινπο ηνκείο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζέζε ζηελ νπνία 

εθιέρζεθα απφ ην Πνισληθφ Κνηλνβνχιην γηα εμαεηή ζεηεία. Καηά ηε ζεηεία κνπ ππέβαια 

ζην Πνισληθφ Κνηλνβνχιην έμη εθζέζεηο ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη απάληεζα ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ. 

Χο Πξφεδξνο ηνπ NIK, ήκνπλ επίζεο αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.  

Έρσ εξγαζηεί ζε ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ απφ ην 2004, ηφζν σο 

βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φζν θαη, εηδηθφηεξα, σο Αληηπξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Γεσξγίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ. 

2. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο ζαο ζηελ επαγγεικαηηθή ζαο ζηαδηνδξνκία; 

Έρσ αζθήζεη κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηα θαζήθνληά κνπ σο δηθαζηήο. Σν 1990, κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ νινθιεξσηηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Πνισλία, δηνξίζηεθα, έπεηηα απφ 

πξφηαζε ησλ Πνισλψλ δηθαζηψλ, ζην λενζπζηαζέλ Δζληθφ Γηθαζηηθφ πκβνχιην, φξγαλν 

αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν ίδην έηνο, κνπ δεηήζεθε λα ππεξεηήζσ σο δηθαζηήο ζην Δθεηείν θαη λα 

ζπκκεηάζρσ ζηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην. Χο δηθαζηήο, ζπλέγξαςα 

ζεηξά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηδηαίηεξε ζέζε έρεη ν ζρνιηαζκφο 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (1997). 

Χο Πξφεδξνο ηνπ NIK, επέβιεπα ηηο ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηνλ 

θίλδπλν δηαθζνξάο. Σν 2000, ππφ ηε δηεχζπλζή κνπ, ην NIK δεκνζίεπζε εθηελή έξεπλα κε 

ηίηιν «Αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ δηαθζνξάο ζην πιαίζην ησλ εξεπλψλ ηνπ Αλψηαηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ», φπνπ πεξηγξάθνληαη νη κεραληζκνί δεκηνπξγίαο δηαθζνξάο θαη νη 

ηνκείο πνπ εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ θίλδπλν δηαθζνξάο ζηελ Πνισλία. Η αλάιπζε 

πεξηιάκβαλε θαη ζπζηάζεηο πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

δηαθζνξάο. Πνιιέο απφ ηηο ζπζηάζεηο απηέο έρνπλ εθαξκνζηεί. Σν έξγν ηνπ NIK γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηαθζνξάο ζπλερίδεηαη, θαη ζπκβάιεη ζπζηεκαηηθά ζηε κείσζε 

ηνπ θηλδχλνπ δηαθζνξάο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο ηεο Πνισλίαο ζην πιαίζην ηνπ 

δείθηε ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Καηά ηε ζεηεία κνπ, ην NIK ζεκείσζε ηδηαίηεξε επηηπρία ζηελ απνθάιπςε θξνπζκάησλ 

δηαθζνξάο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ 

αθνξνχζαλ ηδησηηθνπνηήζεηο. 

Η κεγαιχηεξε επηηπρία κνπ σο βνπιεπηή ηνπ εζληθνχ θνηλνβνπιίνπ ηεο Πνισλίαο ήηαλ ε 

απνθάιπςε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο φζνλ αθνξά δεκφζηεο ζπκβάζεηο, θαη ε έληαμε ζην 
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πνισληθφ δίθαην δηάηαμεο πνπ απνδπλακψλεη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ δσξνδνθνχλησλ θαη 

δσξνδνθνχκελσλ, θαζψο νξίδεη φηη ν δσξνδνθψλ πνπ ελεκεξψλεη, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, 

ηηο αξρέο ζρεηηθά κε ππφζεζε δηαθζνξάο πξηλ απηή αλαθαιπθζεί, δελ ινγνδνηεί γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπ. Ο λφκνο έρεη θαηαζηήζεη πην απνηειεζκαηηθή ηε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ 

δηαθζνξάο.  

Δπίζεο, εηζήγαγα ζηελ πνισληθή πνηληθή δηαδηθαζία ηελ έλλνηα ηεο αλσλπκίαο ησλ 

καξηχξσλ, ε νπνία θαζηζηά δπλαηή ηελ απφθξπςε ησλ ζηνηρείσλ ησλ καξηχξσλ πνπ 

θαηαζέηνπλ ζε ππνζέζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, έηζη ψζηε νη ελ ιφγσ 

κάξηπξεο λα κελ θηλδπλεχνπλ απφ αληίπνηλα εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Η δηάηαμε απηή 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ καξηχξσλ. 

Δπίζεο, ζπλέηαμα θνηλνβνπιεπηηθή πξάμε γηα ηε ζχζηαζε ηεο Γεληθήο Δηζαγγειίαο, αξρήο 

αξκφδηαο γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θξάηνπο. Η πξάμε 

εγθξίζεθε θαη ε ππεξεζία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα. 

Πηζηεχσ φηη ην έξγν κνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε 

επηηπρία κνπ σο βνπιεπηή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Δίκαη Πξφεδξνο ηεο 

Γηαθνκκαηηθήο νκάδαο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηε βειηίσζε 

ηεο δηαβίσζεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηελ ΔΔ. Σν 2009 ήκνπλ εηζεγεηήο γηα ηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά 

ηε ζθαγή. ην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ θαηνξζψζακε λα ζεζπίζνπκε πνιιέο δηαηάμεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξνηχπσλ κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή.  

Δπηπιένλ, ζπλέβαια ελεξγά θαη κε επηηπρία ζην έξγν γηα ηε ζέζπηζε απαγφξεπζεο φζνλ 

αθνξά εηζαγσγέο πξντφλησλ ζθχινπ, γάηαο θαη θψθηαο, δεδνκέλσλ ησλ ζθιεξψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζαλάησζε ησλ δψσλ απηψλ ζε ηξίηεο ρψξεο. 

3. Πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή ζαο εκπεηξία απφ δηεζλείο θαη πνιχγισζζνπο 

νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ζαο; 

Έρσ απνθηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκπεηξίαο κνπ εξγαδφκελνο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ 

σο ελεξγφ κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απφ ην 2004. Δίκαη Αληηπξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Γεσξγίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, απφ ην 

2004.  

Πξηλ απφ απηφ, σο Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ ην 1995 έσο ην 2001, 

ζπκκεηείρα ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ αλψηαησλ νξγάλσλ ειέγρνπ 

EUROSAI θαη INTOSAI. Τπήξμα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ EUROSAI θαη 

ζπκκεηείρα ελεξγά ζε ζπλέδξηα, δηαζθέςεηο θαη ζεκηλάξηα ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. 

4. Σαο έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή γηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ εθηεινχζαηε ζην 

παξειζφλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα δηαδηθαζία; 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην 

Πνισληθφ Κνηλνβνχιην αμηνιφγεζε ηηο εθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ κνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε έλα απφ ηα έμη έηε. Όιεο απηέο νη αμηνινγήζεηο ήηαλ ζεηηθέο.  

5. Πνηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ζέζεηο πνπ θαηείραηε ζην παξειζφλ είλαη απνηέιεζκα 
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πνιηηηθνχ δηνξηζκνχ;  

Η κφλε ζέζε πνπ θαηείρα σο απνηέιεζκα πνιηηηθνχ δηνξηζκνχ ήηαλ ε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

ζην Γξαθείν ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1994-1995. Ήκνπλ αξκφδηνο γηα 

λνκνζεηηθά ζέκαηα θαη δηνξίζηεθα απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. Όια ηα ππφινηπα δεκφζηα 

αμηψκαηα ηα έρσ αλαιάβεη έπεηηα απφ γεληθέο εθινγέο (εζληθφ θνηλνβνχιην, Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην) ή εθινγή απφ ην θνηλνβνχιην (Πξφεδξνο ηνπ NIK). 

6. Πνηεο είλαη νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ζηε ιήςε ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δσήο; 

Θπκάκαη κία πεξίπησζε φηαλ, σο δηθαζηήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηάρζεθα θαηά ηεο 

επηβνιήο ζαλαηηθήο πνηλήο. Ήκνπλ ν κνλαδηθφο, κεηαμχ πέληε δηθαζηψλ, πνπ αληηηάρζεθε 

ζηελ πνηλή, θαη ε άπνςή κνπ κεηνςήθεζε κε ηέζζεξηο ςήθνπο θαηά κίαο.  

Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην επηθχξσζε, σζηφζν, ηελ αληίζεζή κνπ θαη ε ζαλαηηθή πνηλή δελ 

εθηειέζηεθε. Η ζαλαηηθή πνηλή ίζρπε αθφκε ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ Πνισλία –

θαηαξγήζεθε κφιηο ην 1997– θαη κε ηελ αληίζεζή κνπ, αξρηθά σο δηθαζηήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

σο βνπιεπηήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζπλέβαια ζηελ θαηάξγεζή ηεο.  

Η πην δχζθνιε απφθαζε πνπ έιαβα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ππεξεηνχζα ζην Αλψηαην 

Διεγθηηθφ πλέδξην ηεο Πνισλίαο ήηαλ ε ππνβνιή αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2001, ε νπνία ήηαλ θαη ε πξψηε θνξά πνπ 

εθδφζεθε αξλεηηθή αμηνιφγεζε. Γελ δίζηαζα λα ππνβάισ ηελ αμηνιφγεζε απηή, παξφηη 

γλψξηδα φηη ην γεγνλφο απηφ ζα εκπφδηδε ηελ επαλεθινγή κνπ θαη ζα νδεγνχζε ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο εμαεηνχο ζεηείαο κνπ. Δπηπιένλ, ε αξλεηηθή αμηνιφγεζε έβιαςε ηελ εηθφλα 

ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, έιαβα 

επίζεο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κηζζψλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαη ησλ δηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η 

επηθξηηηθή έθζεζή κνπ ζρεηηθά κε ηνλ αλεμέιεγθην ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαλ νη ελ 

ιφγσ κηζζνί απνηέιεζε ηε βάζε κηαο θνηλνβνπιεπηηθήο πξάμεο πνπ πεξηνξίδεη ην χςνο ησλ 

ελ ιφγσ κηζζψλ. Η ελ ιφγσ θνηλνβνπιεπηηθή πξάμε εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

Έλαο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Αλψηαην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, εκπφδηζε ηελ θπβέξλεζε λα ζπλάςεη κηα ηδηαίηεξα δαπαλεξή 

ζχκβαζεο αγνξάο φπισλ, κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκεζνχλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ 

ζην πιαίζην ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Αλεμαξηεζία 

7. Η Σπλζήθε νξίδεη φηη ηα κέιε ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ πξέπεη λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο «κε πιήξε αλεμαξηεζία». Πψο ζα εθαξκφδαηε ηελ ππνρξέσζε απηή 

ζηελ εθηέιεζε ησλ κειινληηθψλ ζαο θαζεθφλησλ;  

Οχηε σο δηθαζηήο νχηε σο Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δελ έρσ αζθήζεη 

πνηέ ηα θαζήθνληά κνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ε αλεμαξηεζία κνπ· 

αληηζέησο, κε ζεσξνχζαλ πιήξσο αλεμάξηεην, ηφζν σο δηθαζηή φζν θαη σο πξφεδξν ηνπ 
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NIK. Παξνκνίσο, θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην δελ 

πξφθεηηαη λα δηαθπβεπηεί ε αλεμαξηεζία κνπ κε θαλέλαλ ηξφπν. Γλσξίδσ φηη ε ζέζε απαηηεί 

πιήξε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ 

ειέγρνπ.  

8. Έρεηε εζείο πξνζσπηθά ή ζηελνί ζπγγελείο ζαο (γνλείο, αδέιθηα, λφκηκνο ζχληξνθνο 

θαη ηέθλα) επηρεηξεκαηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκκεηνρέο ή άιιεο δεζκεχζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπγθξνχνληαλ κε ηα κειινληηθά ζαο θαζήθνληα;  

Γελ εκπιέθνκαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νχηε θαη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ. Οη γνλείο κνπ έρνπλ πεζάλεη, ε ζχδπγφο κνπ θαη νη ηξεηο αδειθέο κνπ έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί, ν λεφηεξνο αδειθφο κνπ είλαη γεσξγφο θαη βνπιεπηήο ηνπ εζληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ ηεο Πνισλίαο. Ο έλαο γηνο κνπ δηαζέηεη δηθή ηνπ εηαηξεία πιεξνθνξηθήο θαη ν 

άιινο είλαη δηθεγφξνο, θαη θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ αζθεί νηθνλνκηθή ή ρξεκαηνπηζησηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε ηα κειινληηθά θαζήθνληά κνπ 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην.  

9. Δίζηε δηαηεζεηκέλνο/ε λα γλσζηνπνηήζεηε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ 

θαη λα δεκνζηνπνηήζεηε φια ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο άιιεο δεζκεχζεηο 

ζαο;  

Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα γλσζηνπνηήζσ φια κνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φρη κφλν ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. Χο βνπιεπηήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ππνβάιισ δήισζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θάζε ρξφλν ζηελ 

Πνισλία, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην Γηαδίθηπν. Η νηθνλνκηθή κνπ θαηάζηαζε είλαη απνιχησο 

δηαθαλήο.  

10. Δκπιέθεζηε ζε νηαδήπνηε ελ εμειίμεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε 

λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία.  

Γελ εκπιέθνκαη ζε θακία πνηληθή δηαδηθαζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θηλεζεί ελαληίνλ 

κνπ δχν αζηηθέο αγσγέο ζρεηηθά κε επηθξηηηθέο δειψζεηο κνπ, ηελ πξψηε θνξά φζνλ αθνξά 

ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη ζπαηάιε θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ εθ κέξνπο ελφο πνισλνχ ππνπξγνχ, θαη 

ηε δεχηεξε φζνλ αθνξά ηελ θαθή δηαρείξηζε εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κηαο 

πνισληθήο εηαηξείαο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ιακβάλεη θξαηηθή ελίζρπζε. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ην δηθαζηήξην απνθάλζεθε ππέξ κνπ, ζεσξψληαο δηθαηνινγεκέλε ηελ θξηηηθή 

πνπ άζθεζα.  

11. Έρεηε ελεξγφ ή εθηειεζηηθφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή; Δάλ λαη, ζε πνην επίπεδν; 

Καηείραηε θάπνηα πνιηηηθή ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα νθηψ 

κελψλ; Δάλ λαη, παξαθαιείζζε λα ππνβάιεηε αλαιπηηθά ζηνηρεία. 

Γελ θαηέρσ νχηε θαηείρα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα νθηψ κελψλ θακία 

εθηειεζηηθή ζέζε ζηελ πνιηηηθή. Σν 2015 αζθνχζα θαζήθνληα πεξηθεξεηαθνχ πιεξεμνχζηνπ 

ηνπ θφκκαηνο «Νφκνο θαη Γηθαηνζχλε» (PiS) ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Łódź γηα κεξηθνχο κήλεο, 

ρσξίο λα δηνξηζηψ επηζήκσο ζηε ζέζε απηή. Γελ αζθψ πιένλ ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα.  

 Χο βνπιεπηήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, είκαη κέινο ηνπ Πνιηηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

PiS, ην νπνίν είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ θφκκαηνο θαη απαξηίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κειψλ ηνπ πνπ είλαη βνπιεπηέο. 

12. Θα παξαηηεζείηε απφ νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα ή ελεξγφ ιεηηνχξγεκα κε 
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αξκνδηφηεηεο ζε πνιηηηθφ θφκκα, κεηά ηνλ δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ; 

Δάλ δηνξηζηψ κέινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζα παξαηηεζψ απφ ηε ζέζε κνπ ζην Πνιηηηθφ 

πκβνχιην ηνπ PiS. Θα αλαζηείισ πιήξσο θάζε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο κνπ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Απηφ αθξηβψο έθαλα θαη ζηελ Πνισλία φηαλ ήκνπλ 

Πξφεδξνο ηνπ Αλψηαηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (NIK)· είρα αλαζηείιεη ηηο πνιηηηθέο κνπ 

δξαζηεξηφηεηεο.   

 

13. Πψο ζα αληηκεησπίδαηε έλα ζεκαληηθφ θξνχζκα παξαηππίαο, ή αθφκε απάηεο θαη/ή 

δσξνδνθίαο, ζην νπνίν ελέρνληαη άηνκα απφ ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ζαο; 

Θα παξνπζίαδα ηα πνξίζκαηα κε αθξίβεηα θαη ζα ζπλήγα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ελ ιφγσ 

πνξίζκαηα, κεηαμχ άιισλ παξαπέκπνληαο ην δήηεκα ζηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Γελ 

ηίζεηαη δήηεκα επηεηθέζηεξεο αληηκεηψπηζεο ιφγσ ηεο ρψξαο ή ηνπ αηφκνπ πνπ εκπιέθεηαη 

ζηελ ππφζεζε. Χο Πξφεδξνο ηνπ NIK έρσ ππνβάιεη επηθξηηηθέο εθζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

νδεγήζεη ζε παξαηηήζεηο ππνπξγψλ, κεηαμχ άιισλ απφ ηνλ δηθφ κνπ πνιηηηθφ θχθιν. Σν 

1996, δεκνζίεπζα επηθξηηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηνπ θφκκαηνο ζην νπνίν αλήθα πξηλ εθιεγψ 

ζην NIK. Οη έξεπλεο απηέο απνθάιπςαλ πεξηπηψζεηο θαθνδηνίθεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Τπνπξγνχ, ν νπνίνο παχζεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ. Σελ ππφζεζε αλέιαβαλ νη αξρέο 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαη δελ είρα θαλέλαλ ελδνηαζκφ λα παξνπζηάζσ ηα πξαγκαηηθά 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα ζπλαθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

Θα ήζεια επίζεο λα πξνζζέζσ φηη, σο Πξφεδξνο ηνπ NIK, παξνπζίαζα θαίξηαο ζεκαζίαο 

πνξίζκαηα, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαλ κε εηιηθξίλεηα δηάθνξεο παξαηππίεο 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ πξνεληαμηαθψλ θνλδπιίσλ ηνπ PHARE απφ ηελ Πνισλία.  

Δθηέιεζε θαζεθφλησλ 

14. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα έρεη κηα θνπιηνχξα ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία; Πψο ζα κπνξνχζε 

λα ζπκβάιεη ην ΔΔΣ ζηελ επίηεπμή ηεο; 

Υξεζηή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζεκαίλεη, πξσηίζησο, δηαρείξηζε ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ζπαηάιε ή δηαθζνξά. Με βάζε ηελ πείξα κνπ ζην NIK, ε νπνία κπνξεί επίζεο λα 

θαλεί ρξήζηκε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, λνκίδσ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμαιεηθζνχλ 

ηα πεξηζψξηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ππαιιήινπο λα πξαγκαηνπνηνχλ απζαίξεηεο ελέξγεηεο, 

θαζψο θαη λα κελ επηηξέπνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

δηαθάλεηα (αλνηθηφο ραξαθηήξαο) ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, θαη έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα ειέγρσλ. Δλ νιίγνηο, ε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε είλαη κηα δηαρείξηζε πνπ 

δελ επηηξέπεη απζαηξεζίεο ή ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη κεγηζηνπνηεί ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ.   

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ, απνθαιχπηνληαο πεξηπηψζεηο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηππψλνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο απζαηξεζίαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ηελ εμάιεηςε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηε βειηίσζε ησλ ειέγρσλ.  

15. Σχκθσλα κε ηε Σπλζήθε, ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην νθείιεη λα επηθνπξεί ην 

Κνηλνβνχιην ζηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ειέγρνπ ηνπ επί ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ. Πψο ζα κπνξνχζαηε λα βειηηψζεηε πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ Σπλεδξίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) ψζηε ε δεκφζηα επνπηεία ησλ γεληθψλ 

δαπαλψλ θαη ε ζρέζε θφζηνπο νθέινπο λα είλαη θαιχηεξεο; 

Σν Διεγθηηθφ πλέδξην αζθεί πνιχ θαιά ηνλ ξφιν ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο ηνπ παξέρεη αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Πηζηεχσ φηη κπνξεί λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ.  

Θεσξψ φηη ν ξφινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θπξίσο κέζσ ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο πξαθηηθήο λα θαηαξηίδνληαη παλνξακηθέο επηζθνπήζεηο, ε νπνία μεθίλεζε ην 

2014. Οη δχν επηζθνπήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ θαηαξηίζηεθαλ ην 2014 (ζρεηηθά κε ηνπο 

κεραληζκνχο ινγνδνζίαο θαη ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ επαπεηινχλ ηε δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ), απνηεινχλ πνιχηηκεο κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζεκαληηθέο ζπζηάζεηο γηα ην Κνηλνβνχιην. ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζα ππνζηεξίμσ ηελ 

θαηάξηηζε πεξηζζφηεξσλ παλνξακηθψλ επηζθνπήζεσλ κε αλάινγν πεξηερφκελν. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ην Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ηε ινγνδνζία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ.  

16. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο θαη κε πνηνπο 

ηξφπνπο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα πνξίζκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο; 

Πηζηεχσ φηη ν έιεγρνο επίδνζεο παξέρεη ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία φζνλ αθνξά ηε 

βειηίσζε ηνπ επηκεξηζκνχ ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ θαη ηελ πην δίθαηε θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ 

ησλ δηθαηνχρσλ.  Έλα άιιν φθεινο είλαη φηη εληζρχεη ηελ επίγλσζε ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δαπαλάηαη ην δεκφζην ρξήκα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ελίζρπζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ ΔΔ θαη ηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα. Δλ θαηαθιείδη, ε ηδηαίηεξε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ επίδνζεο έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

17. Πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ηνπο 

εζληθνχο ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ) φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ; 

Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ είλαη 

θαιή. Δίκαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνιχ θαιή, ζρεδφλ ππνδεηγκαηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνπ Αλψηαηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 

Πνισλίαο. Χο Πξφεδξνο ηνπ NIK θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90, φηαλ ε Πνισλία ήηαλ ππνςήθηα 

πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ, μεθίλεζα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ NIK θαη ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ, θαη εξγάζηεθα απφ θνηλνχ κε ηνπο πξνέδξνπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, θ. 

Middelhoek, θ. Friedmann θαη θ. Nilsson. Οη θαιέο βάζεηο πνπ ηέζεθαλ κε ηελ ελ ιφγσ 

ζπλεξγαζία έρνπλ αξρίζεη λα θαξπνθνξνχλ: ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ην 2014, ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην αλέθεξε ην πνισληθφ NIK σο εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα θαιήο θαη νπζηαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο.  

Βιέπσ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηδίσο φζνλ αθνξά πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
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επζπγξάκκηζε ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ην Διεγθηηθφ πλέδξην κπνξεί 

λα παξάζρεη ηελ εκπεηξία ηνπ αιιά θαη λα αληιήζεη νξζέο πξαθηηθέο, φπσο είλαη ηα 

απνηειεζκαηηθά πξφηππα ηνπ NIK γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο. Φπζηθά ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην δελ είλαη νξγαληζκφο εξεπλψλ, αιιά κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη 

ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο θαη κεραληζκνχο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δηαθζνξά.  

Θεσξψ φηη ε ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε επίζεο λα βειηησζεί κέζσ ηεο επξχηεξεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ επί ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ζα κπνξνχζε λα 

αμηνπνηεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο 

εζληθνχο νξγαληζκνχο ειέγρνπ, θάηη ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζε απνθπγή πεξηηηψλ 

αιιειεπηθαιχςεσλ. 

Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα επηδησρζνχλ θνηλνί ή παξάιιεινη έιεγρνη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην θαη ηα αλψηαηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ηνκέα 

απηφλ ππάξρνπλ αλεθκεηάιιεπηεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο.  

18. Πψο ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε θαηάξηηζε εθζέζεσλ απφ ην ΔΔΣ 

ψζηε λα παξέρνληαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή;  

Η θαηάξηηζε εθζέζεσλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην επί ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα αλαπηπρζεί, θαηά θχξην ιφγν, κε βάζε ηνπο θνηλνχο ειέγρνπο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ηα αλψηαηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ, ηνπο νπνίνπο 

πξφηεηλα σο απάληεζε ζηελ εξψηεζε 17, θαη ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. Θα ήηαλ 

δπλαηφ, γηα παξάδεηγκα, λα εμεηάδεηαη απφ θνηλνχ θαηά πφζν ε Δπηηξνπή ιακβάλεη αμηφπηζηα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ γηα νκάδεο παξαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Απηφ, σζηφζν, απνηειεί δήηεκα πνπ αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα ησλ αλψηαησλ ειεγθηηθψλ 

νξγάλσλ. Σν ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Πνισλίαο, ην NIK, έρεη απφ ηνλ λφκν ηελ εμνπζία λα 

δηεμάγεη θνηλνχο ειέγρνπο κε ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

Άιιεο εξσηήζεηο 

19. Θα απνζχξεηε ηελ ππνςεθηφηεηά ζαο εάλ ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ζαο σο κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ είλαη αξλεηηθή; 

Ναη. Δάλ ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ είλαη αξλεηηθή, ζα δεηήζσ απφ ηελ πνισληθή 

θπβέξλεζε λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα απνζχξεη ηελ ππνςεθηφηεηά κνπ. 
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