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6.2.2019 A8-0050/22

Τροπολογία 22
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Σοφία 
Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στις 
Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει 
σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον 
δικαστηρίων ούτε να αμφισβητήσει το 
βάσιμο δικαστικής απόφασης ή την 
αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να εκδώσει 
μια απόφαση.

3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στις 
Συνθήκες και στον παρόντα κανονισμό, ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει 
σε διαδικασία εκκρεμούσα ενώπιον 
δικαστηρίων ούτε να αμφισβητήσει το 
βάσιμο δικαστικής απόφασης ή την 
αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου να εκδώσει 
μια απόφαση. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί 
να παρεμβαίνει σε υποθέσεις ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 40 του 
καταστατικού του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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6.2.2019 A8-0050/23

Τροπολογία 23
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Σοφία 
Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος 
μέλος της Ένωσης δικαιούται να υποβάλει 
στο Διαμεσολαβητή, απευθείας ή μέσω 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καταγγελία σχετική με υπόθεση 
κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης, πλην του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όταν ασκεί τα δικαιοδοτικά του 
καθήκοντα. Ο Διαμεσολαβητής 
ενημερώνει το οικείο θεσμικό ή άλλο 
όργανο ή οργανισμό αμέσως μόλις λάβει 
την καταγγελία.

2. Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή 
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος 
μέλος της Ένωσης δικαιούται να υποβάλει 
στο Διαμεσολαβητή, απευθείας ή μέσω 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καταγγελία σχετική με υπόθεση 
κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης, πλην του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όταν ασκεί τα δικαιοδοτικά του 
καθήκοντα. Ο Διαμεσολαβητής 
ενημερώνει το οικείο θεσμικό ή άλλο 
όργανο ή οργανισμό αμέσως μόλις λάβει 
καταγγελία στην οποία αυτό αναφέρεται, 
συμμορφούμενος προς τας ενωσιακά 
πρότυπα προστασίας δεδομένων.
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6.2.2019 A8-0050/24

Τροπολογία 24
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας 
Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Εάν ο Διαμεσολαβητής, λόγω 
εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικαστικής 
διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα 
πραγματικά περιστατικά, οφείλει να 
κηρύξει την καταγγελία απαράδεκτη ή να 
θέσει τέλος στην εξέτασή της, τα 
αποτελέσματα των ερευνών τις οποίες 
ενδεχομένως διεξήγαγε προηγουμένως 
τίθενται στο αρχείο.

7. Εάν ο διαμεσολαβητής, λόγω 
εκκρεμούσας ή περατωθείσας δικαστικής 
διαδικασίας ως προς τα προβαλλόμενα 
πραγματικά περιστατικά, δύναται να 
αναστείλει την εξέταση της καταγγελίας ή 
να εκδώσει προσωρινές συστάσεις, τα 
αποτελέσματα των ερευνών οι οποίες 
ενδεχομένως είχαν διεξαχθεί ως τότε είναι 
δυνατόν να παρουσιαστούν εμπιστευτικά 
και κατόπιν αιτήσεως στην αρμόδια 
αρχή.
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6.2.2019 A8-0050/25

Τροπολογία 25
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας 
Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στον 
διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις 
εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών και 
λοιπών οργάνων ή οργανισμών της 
Ένωσης και των μονίμων ή λοιπών 
υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν 
εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι 
εσωτερικές δυνατότητες απαιτήσεως ή 
διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι 
διαδικασίες του άρθρου 90 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 
του λοιπού προσωπικού της Ένωσης όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/684 του Συμβουλίου 
(« Κανονισμός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης»), και μετά τη λήξη των 
προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους του 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού.

8. Δεν μπορεί να υποβληθεί στον 
διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις 
εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών και 
λοιπών οργάνων ή οργανισμών της 
Ένωσης και των μονίμων ή λοιπών 
υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν 
εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι 
εσωτερικές δυνατότητες απαιτήσεως ή 
διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι 
διαδικασίες του άρθρου 90 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί 
του λοιπού προσωπικού της Ένωσης όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, 
ΕΚΑΧ) αριθ. 259/684 του Συμβουλίου 
(« Κανονισμός Υπηρεσιακής 
Κατάστασης»), και μετά τη λήξη των 
προθεσμιών απαντήσεως εκ μέρους του 
θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού, 
και δεν έχει δοθεί απάντηση ή αν οι 
διαδικασίες είναι εμφανώς άσκοπες ή αν 
κανένα άλλο πρόσωπο που εργάζεται στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν μπορεί 
να εφαρμόσει τις διαδικασίες αυτές διότι 
δεν διαθέτει κατάλληλο καθεστώς. 
Ειδικές εξαιρέσεις μπορούν επίσης να 
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προβλέπονται σε περιπτώσεις 
παρενόχλησης, ιδίως περιπτώσεις 
σεξουαλικής παρενόχλησης.

__________________ __________________
4 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. 4 ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
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6.2.2019 A8-0050/26

Τροπολογία 26
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Σοφία 
Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. Ο Διαμεσολαβητής δύναται να 
συμμετέχει σε διαρθρωμένο και τακτικό 
διάλογο με τα θεσμικά όργανα και να 
διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις πριν 
από τη διατύπωση συστάσεων ή σε 
οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, 
καθώς και να αναλύει και να αξιολογεί 
συστηματικά την πρόοδο του οικείου 
θεσμικού οργάνου και να διατυπώνει 
περαιτέρω συστάσεις·

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/27

Τροπολογία 27
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Σοφία 
Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί 
της Ένωσης παρέχουν στον 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητεί, καθώς και πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ή έγγραφα υπόκειται στη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για την 
επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
από το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή 
οργανισμό της Ένωσης.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμοί 
της Ένωσης παρέχουν στον 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητεί, καθώς και πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα. Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 
πληροφορίες ή έγγραφα υπόκειται στη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για την 
επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
από το οικείο θεσμικό και λοιπό όργανο ή 
οργανισμό της Ένωσης ή σε δήλωση 
εμπιστευτικότητας.
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6.2.2019 A8-0050/28

Τροπολογία 28
Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Σοφία 
Σακοράφα, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Έκθεση A8-0050/2019
Paulo Rangel
Κανονισμοί και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
(καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
(2018/2080(INL)).

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι εν λόγω υποχρεώσεις σχετικά με 
ευαίσθητα έγγραφα δεν περιορίζουν τη 
δυνατότητα του Διαμεσολαβητή να ασκεί 
αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητές του.
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