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6.12.2017 A8-0387/1 

Τροπολογία  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των 

πολιτών και η ποιοτική βελτίωση στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 

ΕΕ καθίστανται δυνατά μόνο εφόσον 

στηρίζονται σε μια δημοκρατική 

διακυβέρνηση ικανή να εγγυηθεί την 

πλήρη διαφάνεια, την αποτελεσματική 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και την ενσωμάτωση των αιτημάτων που 

εκφράζουν οι πολίτες της Ένωσης στο 

πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ· 
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Τροπολογία  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily 

O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 

παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 

2015 στην Επιτροπή Αναφορών στην 

συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2016 και ότι, 

με τη σειρά της, η ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει 

στην ετήσια έκθεση της 

Διαμεσολαβήτριας· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily 

O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 

παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 

2015 στην Επιτροπή Αναφορών στη 

συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2016, από 

την οποία προέκυψε ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός καταγγελιών που υποβλήθηκαν 

στη Διαμεσολαβήτρια αφορούσαν την 

έλλειψη διαφάνειας και ειδικότερα την 

άρνηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

να επιτρέψουν την πρόσβαση σε έγγραφα 

και πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

η Διαμεσολαβήτρια συνάντησε επίσης 

προβλήματα για τα οποία σχεδίαζε να 

αναλάβει δράση, ιδίως όσον αφορά την 

αποτελεσματική προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη διαφάνεια 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην 

ΕΕ, τη διαφάνεια στην άσκηση πιέσεων 

από ομάδες συμφερόντων και ζητήματα 

δεοντολογίας σχετικά με τις θέσεις που 

κατέχουν πρώην Επίτροποι, καθώς και 

υποθέσεις μεταπήδησης από τον δημόσιο 

στον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, με τη σειρά της, η ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει 

στην ετήσια έκθεση της 

Διαμεσολαβήτριας· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπενθυμίζει ότι οι αναφορές 

δίνουν στο Κοινοβούλιο και στα λοιπά 

θεσμικά όργανα της ΕΕ την ευκαιρία να 

επανασυνδεθούν με τους πολίτες της ΕΕ 

των οποίων η ζωή επηρεάζεται από την 

εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε διάφορα 

διοικητικά επίπεδα· εκτιμά ότι η 

ικανότητα διασφάλισης πλήρους 

διαφάνειας, άμεσης συμμετοχής των 

πολιτών, πλήρους προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, σαφώς 

βελτιωμένης απάντησης των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ στην αντιμετώπιση και 

την επίλυση των προβλημάτων που 

θέτουν υπόψη τους οι πολίτες, καθώς και 

η ενισχυμένη συνεργασία των θεσμικών 

οργάνων και λοιπών οργανισμών της ΕΕ 

με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

αρχές αποτελούν μέσο ζωτικής σημασίας 

στην προσπάθεια ενίσχυσης της 

δημοκρατικής νομιμότητας και της 

λογοδοσίας των υπευθύνων λήψης 

αποφάσεων της Ένωσης· 

Or. en 
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Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 
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Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει 

ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον 

αριθμό των αναφορών που οδήγησαν στην 

κίνηση διαδικασίας EU Pilot ή διαδικασία 

επί παραβάσει· ζητεί, επιπλέον, να 

λαμβάνει εκθέσεις σχετικά με 

περιπτώσεις που σχετίζονται με 

τρέχουσες και/ή μελλοντικές διαδικασίες 

και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο 

πλαίσιο του συστήματος «EU Pilot» και 

διαδικασίες επί παραβάσει όταν αυτές 

έχουν κλείσει κατά την εφαρμογή της 

νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο διαρθρωμένος διάλογος και 

να μειωθεί το χρονικό περιθώριο για την 

επίλυση διαφορών· καλεί την Επιτροπή να 

συζητά εκ των προτέρων τις εκθέσεις 

αυτές με την Επιτροπή Αναφορών, με τη 

συμμετοχή του Αντιπροέδρου που είναι 

αρμόδιος για την εφαρμογή και την 

απλοποίηση της νομοθεσίας· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει 

ακριβή πληροφόρηση για τον αριθμό των 

αναφορών που οδήγησαν στην κίνηση 

διαδικασίας EU Pilot ή σε διαδικασίες επί 

παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη 

πρόσβαση στα έγγραφα EU Pilot και τις 

εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει 

προκειμένου να διασφαλίζονται τα 

υψηλότερα επίπεδα προστασίας των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων των 

πολιτών· ζητεί, επιπλέον, να λαμβάνει τα 

έγγραφα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας EU Pilot και των 

διαδικασιών επί παραβάσει όταν αυτές 

έχουν κλείσει κατά εφαρμογή της 

νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο διαρθρωμένος διάλογος και 

να μειωθεί το χρονικό περιθώριο για την 

επίλυση διαφορών· καλεί την Επιτροπή να 

συζητά εκ των προτέρων αυτά τα έγγραφα 

και τις σχετικές πληροφορίες, με την 

Επιτροπή Αναφορών, με τη συμμετοχή του 

Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για την 

εφαρμογή και την απλοποίηση της 

νομοθεσίας· 
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Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. επισημαίνει την υποστήριξη της 

επιτροπής για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών·  

 

 σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για 

αναθεώρηση του κανονισμού προκειμένου 

να αυξηθεί η σημασία του ως σημαντικό 

εργαλείο δημοκρατικής συμμετοχής· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή παρέλειψε να λάβει δεόντως 

υπόψη τις πρόσφατες εργασίες για ένα μη 

νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την ΕΠΠ, 

ιδίως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αναφορών και, ως εκ τούτου, δεν τήρησε 

τη διοργανική συμφωνία· ζητεί από την 

Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη της 

Επιτροπής Αναφορών, κατά την 

επερχόμενη νομοθετική διαδικασία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και 

ουσιαστική συμμετοχή των ευρωπαίων 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας πολιτών· 

22. επισημαίνει την υποστήριξη της 

επιτροπής στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών· σημειώνει την πρόταση της 

Επιτροπής για αναθεώρηση του 

κανονισμού· είναι της άποψης ότι για να 

ενισχυθεί η σημασία της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας πολιτών ως εργαλείου 

δημοκρατικής συμμετοχής πρέπει να 

εγκριθούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται 

ώστε να διασφαλίζεται, ότι για τις 

επιτυχείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 

πολιτών, θα υποβάλλονται προτάσεις για 

νομοθετικές ρυθμίσεις· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 

παρέλειψε να λάβει δεόντως υπόψη τις 

πρόσφατες εργασίες για ένα μη νομοθετικό 

ψήφισμα σχετικά με την ΕΠΠ, και ως εκ 

τούτου, δεν τήρησε πλήρως τη διοργανική 

συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη τις ουσιαστικές προτάσεις 

της Επιτροπής Αναφορών, στις 

μελλοντικές της δράσεις, ώστε να 

επιτευχθεί η πλήρης και ουσιαστική 

συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 

ΕΕ· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 

Επιτροπή δεν άσκησε με 

αποφασιστικότητα τις εξουσίες ελέγχου 

που διαθέτει για να αποτρέψει την 

κυκλοφορία στην ενιαία αγορά 

ρυπογόνων ντιζελοκίνητων οχημάτων, τα 

οποία συμβάλλουν σημαντικά σε 

εκπομπές διοξειδίου του αζώτου στην 

ατμόσφαιρα πάνω από τις οριακές τιμές 

και δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες 

της ΕΕ για την έγκριση τύπου και τις 

εκπομπές των επιβατικών και των 

ελαφρών εμπορικών οχημάτων· 

υπενθυμίζει ότι το θέμα αυτό είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις 

ανησυχίες των πολιτών που έχουν κάνει 

χρήση του δικαιώματός τους για την 

υποβολή αναφοράς με αίτημα την 

ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης 

υγείας, του περιβάλλοντος και των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών· 

Or. en 



 

AM\1141404EL.docx  PE614.282v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

6.12.2017 A8-0387/7 

Τροπολογία  7 
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Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22β. υπογραμμίζει ότι η απόλυτη 

διαφάνεια και η πλήρης πρόσβαση των 

πολιτών της ΕΕ στα έγγραφα των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να 

αποτελούν τον κανόνα προκειμένου να 

διασφαλίζονται τα υψηλότερα επίπεδα 

προστασίας των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων των πολιτών· εκτιμά ότι 

πρέπει να προταθεί εγκαίρως πρόταση 

τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 προς αυτή την κατεύθυνση· 

Or. en 

 

 


