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Jarosław Wałęsa 
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Έκθεση A8-0331/2016 

Νότης Μαριάς 

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 

2016/2150(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να παράσχουν στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή τη δυνατότητα να εκδίδει 

δήλωση μη συμμόρφωσης με τον 

κανονισμό 1049/2001 σχετικά με την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής από την 

πλευρά των διαφόρων θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, υπό τον όρο ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 9 παράγραφος 1 του εν λόγω 

κανονισμού· στηρίζει την αντίληψη 

σύμφωνα με την οποία ο Διαμεσολαβητής 

θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, κατόπιν 

έρευνας για τη μη συμμόρφωση, να εκδίδει 

απόφαση για τη δημοσιοποίηση των 

σχετικών εγγράφων· 

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να παράσχουν στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή τη δυνατότητα να εκδίδει 

δήλωση μη συμμόρφωσης με τον 

κανονισμό 1049/2001 σχετικά με την 

πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής από την 

πλευρά των διαφόρων θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, υπό τον όρο ότι τα έγγραφα αυτά 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 4 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 

του εν λόγω κανονισμού· στηρίζει την 

αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο 

Διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα, κατόπιν έρευνας για τη μη 

συμμόρφωση, να εκδίδει απόφαση για τη 

δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων· 
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7. αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 

και στηρίζει την έρευνα του Ευρωπαίας 

Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις 

ανεπίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

τριών κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

(«τριμερείς διάλογοι»), και την έναρξη 

δημόσιας διαβούλευσης επί του θέματος· 

υποστηρίζει ότι πρέπει να δημοσιεύονται 

τα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου, 

λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 

4 του κανονισμού 1049/2001. 

7. αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 

και στηρίζει την έρευνα του Ευρωπαίας 

Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις 

ανεπίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

τριών κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

(«τριμερείς διάλογοι»), και την έναρξη 

δημόσιας διαβούλευσης επί του θέματος· 

υποστηρίζει ότι πρέπει να δημοσιεύονται 

τα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου, 

λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 

4 και του άρθρου 9 του κανονισμού 

1049/2001. 
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11. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις 

συνεδριάσεις της Ευρωομάδας, πέραν των 

μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από τον 

πρόεδρό της μετά από παρέμβαση της 

Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· 

11. χαιρετίζει την απόφαση να αυξηθεί η 

διαφάνεια στις εργασίες της Ευρωομάδας, 

ύστερα από παρέμβαση της Ευρωπαίας 

Διαμεσολαβήτριας· 
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