
 

AM\1141535EL.docx  PE614.282v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2017 A8-0387/14 

Τροπολογία  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά θα έπρεπε να εξετάζεται με 

προσοχή και να τυγχάνει της δέουσας 

μεταχείρισης και ότι κάθε αναφέρων έχει 

το δικαίωμα να λάβει απάντηση από την 

Επιτροπή Αναφορών, που θα απαντά 

πλήρως στα θέματα που έχει θίξει, στο 

πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το οποίο 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

αναφορά θα πρέπει να τυγχάνει της 

δέουσας και διαφανούς διεκπεραίωσης, 

και ότι κάθε αναφέρων έχει το δικαίωμα να 

λάβει απάντηση από την Επιτροπή 

Αναφορών στο πλαίσιο της πλήρους 

τήρησης του δικαιώματος στη χρηστή 

διοίκηση, το οποίο κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων, και σύμφωνα με τη σαφώς 

διατυπωμένη διοικητική διαδικασία που 

θεσπίστηκε για τις αναφορές το 2014, η 

οποία εξασφαλίζει εν τέλει ότι οι πολίτες 

λαμβάνουν έγγραφη απάντηση εντός 

εννέα μηνών· 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Τροπολογία  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 

των ομάδων εργασίας στην Επιτροπή 

Αναφορών είναι να καθιστούν δυνατή την 

ταχεία και αποδοτική διεκπεραίωση των 

αναφορών υποβάλλοντας στην επιτροπή 

εκθέσεις για την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί· λαμβάνοντας υπόψη, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι η εντολή τους θα πρέπει 

να είναι πολύ σαφής και περιορισμένη 

από πλευράς στόχων και προθεσμιών 

ώστε να μην καθυστερεί το έργο της 

επιτροπής· 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Τροπολογία  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΗ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αναθεώρηση του Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εγκρίθηκε 

από την ολομέλεια τον Δεκέμβριο του 

2016) επέφερε επίσης αλλαγές και 

αποσαφήνισε ορισμένες πτυχές της 

διαδικασίας αναφορών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Τροπολογία  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0387/2017 

Νότης Μαριάς 

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016 

2017/2222(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στην υπόθεση των 

εκλογικών δικαιωμάτων των μη-υπηκόων 

στην Εσθονία και τη Λετονία, σε συνέχεια 

της αναφοράς 0747/2016·  τονίζει ότι 

τυχόν περιττές καθυστερήσεις ενδέχεται 

να προκαλέσουν έλλειψη εμπιστοσύνης 

προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


