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72. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι 

υφίσταται ανάγκη να δημοσιεύσει την 

έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς, 

γεγονός που επηρέασε αρνητικά την 

αξιολόγηση της κλίμακας της διαφθοράς 

για το 2015· εκφράζει τη λύπη του, ιδίως, 

για το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση 

ελήφθη χωρίς να προηγηθούν συζητήσεις 

με το Κοινοβούλιο· είναι της γνώμης ότι, 

ανεξάρτητα από τις προθέσεις της 

Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, η ακύρωση αυτή της 

τελευταίας στιγμής στέλνει λάθος μήνυμα 

όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους 

πολίτες· υπενθυμίζει, επιπλέον, στην 

Επιτροπή τις υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων που υπέχει δυνάμει της 

σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, της 

οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι η ΕΕ, 

καθώς και την προσφορά τόσο του 

Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον 

Έλεγχο των Ναρκωτικών και την 

Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), 

όσο και της Ομάδας κρατών κατά της 

διαφθοράς (GRECO) να παράσχουν 

βοήθεια στην Επιτροπή στον τομέα αυτό· 

72. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι 

υφίσταται ανάγκη να δημοσιεύσει την 

έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς, 

γεγονός που επηρέασε αρνητικά την 

αξιολόγηση της κλίμακας της διαφθοράς 

για το 2015· εκφράζει τη λύπη του, ιδίως, 

για το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση 

ελήφθη χωρίς να προηγηθούν συζητήσεις 

με το Κοινοβούλιο· είναι της γνώμης ότι, 

ανεξάρτητα από τις προθέσεις της 

Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, η ακύρωση αυτή της 

τελευταίας στιγμής στέλνει λάθος μήνυμα 

όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους 

πολίτες· σημειώνει ότι αφότου κατέστη 

εγκεκριμένο μέλος της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 

(UNCAC), στις 12 Νοεμβρίου 2008, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμμετάσχει 

στον μηχανισμό αναθεώρησης που 

προβλέπεται στο πλαίσιο της Σύμβασης, 

ούτε έχει προχωρήσει στο πρώτο μέτρο 

ολοκλήρωσης της αυτοαξιολόγησης του 

τρόπου εφαρμογής των υποχρεώσεών της 

σύμφωνα με τη Σύμβαση· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της 

UNCAC ολοκληρώνοντας 

αυτοαξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, 
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σύμφωνα με τη Σύμβαση, και 

συμμετέχοντας στον μηχανισμό 

αναθεώρησης·   προτρέπει την Επιτροπή 

να αναθεωρήσει τις απόψεις της για την 

έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς· 

καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει 

περαιτέρω αναλύσεις, στο επίπεδο τόσο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και 

των κρατών μελών, για το περιβάλλον 

εντός του οποίου εφαρμόζονται οι 

πολιτικές, ώστε να εντοπιστούν οι 

εγγενείς κρίσιμοι παράγοντες, ευάλωτοι 

τομείς και παράμετροι κινδύνου που 

οδηγούν στη διαφθορά· 

Or. en 
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  72α. ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει 

το συντομότερο την υποψηφιότητά της 

για προσχώρηση στην ομάδα κρατών 

κατά της διαφθοράς (GRECO) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, και να τηρεί 

ενήμερο το Κοινοβούλιο για την πρόοδο 

της αίτησής της·   

Or. en 

 

 


