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Τροπολογία   1 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση απόφασης 1 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 / 

αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 

διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 

το οικονομικό έτος 2015· 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015· 

Or. es 

 

Τροπολογία   2 

Ryszard Czarnecki, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση απόφασης 1 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015 / 

αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 

διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 

το οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 

διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 

το οικονομικό έτος 2015· 

Or. en 
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Τροπολογία   3 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση απόφασης 2 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει το 

κλείσιμο των λογαριασμών του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

για το οικονομικό έτος 2015· 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. es 

 

Τροπολογία   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση απόφασης 2 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει το 

κλείσιμο των λογαριασμών του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

για το οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 

λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. en 

 

Τροπολογία   5 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 - έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2012 

με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης 

συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς 

της ΕΕ», 

Or. en 

 

Τροπολογία   6 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από 

τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η 

ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα 

αποτελεσματική επιλογή», 

Or. es 

 

Τροπολογία   7 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο 

μεγαλύτερος κίνδυνος για την 

περιβαλλοντική υγεία στην Ευρώπη και 

εκτιμάται ότι προκαλεί 450.000 

πρόωρους θανάτους ετησίως από 

αναπνευστικές ή άλλου τύπου παθήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία   8 

Raffaele Fitto, Raffaele Fitto, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σημαντικές 

οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, από τις αυξημένες ιατρικές 

δαπάνες και τη μειωμένη 

παραγωγικότητα έως τις ζημίες στη 

βλάστηση και τα οικοσυστήματα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δαπανά 

πάνω από 2 δισ. EUR για την 

καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία   9 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, το 

Κοινοβούλιο τονίζει την ιδιαίτερη 

σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της 

δημοκρατικής νομιμότητας των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της 

ενίσχυσης της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας και με την εφαρμογή της 

προσέγγισης της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της 

χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων 

πόρων· 

Or. en 
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Τροπολογία   10 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές 

πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ανήλθαν 

σε 4 944 739 EUR, ποσό παρόμοιο με 

εκείνο του προηγούμενου έτους· 

επισημαίνει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε 

στον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 

αφορά κατά 57% την τελική πληρωμή της 

συνεισφοράς για το 2015 στα ευρωπαϊκά 

θεματικά κέντρα που έπρεπε να γίνει μετά 

την υποβολή της τέταρτης έκθεση προόδου 

το 2016· επισημαίνει ότι οι μεταφορές 

δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, 

από τον πολυετή χαρακτήρα των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ 

ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον 

σχεδιασμό και στην εκτέλεση του 

προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα 

στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν 

προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον 

Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο· 

2. λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές 

πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ανήλθαν 

σε 4 944 739 EUR, ποσό παρόμοιο με 

εκείνο του προηγούμενου έτους· 

επισημαίνει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε 

στον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 

αφορά κατά 57% την τελική πληρωμή της 

συνεισφοράς για το 2015 στα ευρωπαϊκά 

θεματικά κέντρα που έπρεπε να γίνει μετά 

την υποβολή της τέταρτης έκθεση προόδου 

το 2016· επισημαίνει ότι οι μεταφορές 

δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, 

από τον πολυετή χαρακτήρα των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ 

ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον 

σχεδιασμό και στην εκτέλεση του 

προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα 

στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν 

προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον 

Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο· τονίζει, ωστόσο, την 

ανάγκη να μειωθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο το επίπεδο των 

ανειλημμένων πιστώσεων που 

μεταφέρονται στο επόμενο έτος, με όλα 

τα διαθέσιμα μέτρα, όπως για 

παράδειγμα μέσω της υιοθέτησης των 

βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται 

σε άλλους οργανισμούς· 

Or. de 

 

Τροπολογία   11 

Petri Sarvamaa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές 

πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ανήλθαν 

σε 4 944 739 EUR, ποσό παρόμοιο με 

εκείνο του προηγούμενου έτους· 

επισημαίνει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε 

στον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 

αφορά κατά 57% την τελική πληρωμή της 

συνεισφοράς για το 2015 στα ευρωπαϊκά 

θεματικά κέντρα που έπρεπε να γίνει μετά 

την υποβολή της τέταρτης έκθεση προόδου 

το 2016· επισημαίνει ότι οι μεταφορές 

δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή 

πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ 

ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον 

σχεδιασμό και στην εκτέλεση του 

προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα 

στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν 

προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον 

Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο· 

2. λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταφορές 

πιστώσεων από το 2015 στο 2016 ανήλθαν 

σε 4 944 739 EUR, ποσό παρόμοιο με 

εκείνο του προηγούμενου έτους· 

επισημαίνει ότι το ποσό που μεταφέρθηκε 

στον Τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) 

αφορά κατά 57% την τελική πληρωμή της 

συνεισφοράς για το 2015 στα ευρωπαϊκά 

θεματικά κέντρα που έπρεπε να γίνει μετά 

την υποβολή της τέταρτης έκθεση προόδου 

το 2016· σημειώνει ότι οι μεταφορές 

ενδέχεται συχνά να δικαιολογούνται, εν 

μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή 

χαρακτήρα των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των οργανισμών και δεν 

αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη 

ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην 

εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε 

αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας 

διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν 

έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων 

από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   12 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των 

υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική 

συμφωνία για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία11 · επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

3. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των 

υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική 

συμφωνία για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία11· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
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κατέταξε τον οργανισμό στους 

οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5%· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε 

τις απολύσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες 

στην ικανότητά του να εκτελεί τα βασικά 

μέρη του πολυετούς προγράμματος 

εργασιών του· επισημαίνει με ανησυχία ότι 

με την περαιτέρω μείωση προσωπικού, η 

εκπλήρωση της εντολής και η εκτέλεση 

του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 

Οργανισμού αποδεικνύεται διαρκώς 

δυσκολότερη· ζητεί από την Επιτροπή και 

την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 

να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές 

δυνατότητες προκειμένου να μην 

περιοριστεί η ικανότητα του Οργανισμού 

να εκπληρώνει την εντολή του· 

κατέταξε τον οργανισμό στους 

οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5%· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε 

τις απολύσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες 

στην ικανότητά του να εκτελεί τα βασικά 

μέρη του πολυετούς προγράμματος 

εργασιών του· επισημαίνει ότι με την 

περαιτέρω μείωση προσωπικού, η 

εκπλήρωση της εντολής και η εκτέλεση 

του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 

Οργανισμού ενδέχεται να καθίσταται 

διαρκώς δυσκολότερη· καλεί την Επιτροπή 

και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 

αρχή να εξετάσουν προσεκτικά τις 

συνέπειες για την ικανότητα του 

Οργανισμού να εκπληρώνει την εντολή 

του πριν επιφέρουν περαιτέρω περικοπές· 

_________________ _________________ 

11 Διοργανική συμφωνία της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

11 Διοργανική συμφωνία της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία   13 

Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των 

υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική 

συμφωνία για τη δημοσιονομική 

3. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

μείωσε επιτυχώς τον αριθμό των 

υπαλλήλων του σύμφωνα με τις γενικές 

αρχές που καθορίστηκαν στη διοργανική 

συμφωνία για τη δημοσιονομική 
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πειθαρχία11 · επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

κατέταξε τον οργανισμό στους 

οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5%· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε 

τις απολύσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες 

στην ικανότητά του να εκτελεί τα βασικά 

μέρη του πολυετούς προγράμματος 

εργασιών του· επισημαίνει με ανησυχία 

ότι με την περαιτέρω μείωση 

προσωπικού, η εκπλήρωση της εντολής 

και η εκτέλεση του ετήσιου 

προγράμματος εργασίας του Οργανισμού 

αποδεικνύεται διαρκώς δυσκολότερη· 

ζητεί από την Επιτροπή και την αρμόδια 

για τον προϋπολογισμό αρχή να 

εξετάσουν άλλες εναλλακτικές 

δυνατότητες προκειμένου να μην 

περιοριστεί η ικανότητα του Οργανισμού 

να εκπληρώνει την εντολή του· 

πειθαρχία11· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 

κατέταξε τον οργανισμό στους 

οργανισμούς με κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι 

αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 5%· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι ο Οργανισμός πραγματοποίησε 

τις απολύσεις χωρίς αρνητικές συνέπειες 

στην ικανότητά του να εκτελεί τα βασικά 

μέρη του πολυετούς προγράμματος 

εργασιών του· ζητεί από την Επιτροπή να 

μεριμνήσει ώστε πιθανά περαιτέρω μέτρα 

εξοικονόμησης να μην περιορίσουν την 

ικανότητα του Οργανισμού να εκπληρώνει 

την εντολή του· 

_________________ _________________ 

11 Διοργανική συμφωνία της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

11 Διοργανική συμφωνία της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 373 της 

20.12.2013, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία   14 

Zigmantas Balčytis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3 α. σημειώνει ότι από τις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 

υποβλήθηκαν σε έλεγχο καταδεικνύεται 
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ότι ο Οργανισμός είχε υπογράψει 

συμβάσεις-πλαίσια με έναν και μόνον 

ανάδοχο, βάσει επιμέρους συμβάσεων με 

κατ’ αποκοπή τιμή· επισημαίνει ότι 

αυτός ο τύπος σύμβασης εξουδετερώνει 

τον ανταγωνισμό ως προς τις τιμές και 

αυξάνει την εξάρτηση από τον ανάδοχο· 

Or. lt 

 

Τροπολογία   15 

Zigmantas Balčytis 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. θεωρεί ότι ο Οργανισμός οφείλει, 

στο μέτρο του δυνατού, να συνάπτει 

συμφωνίες με μεγαλύτερο αριθμό 

προμηθευτών είτε μέσω της κίνησης νέας 

διαγωνιστικής διαδικασίας είτε 

συνάπτοντας συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση· 

Or. lt 

 

Τροπολογία   16 

Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· ενθαρρύνει τον 

Οργανισμό να διορθώσει αυτή την 
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συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

κατάσταση· επισημαίνει ότι τα βιογραφικά 

σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων 

όλων των διευθυντικών στελεχών έχουν 

αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   17 

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

καλεί τον Οργανισμό να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

διευκολύνει μια αύξηση στη 

δημοσιοποίηση των πληροφοριών και 

μεγαλύτερη διαφάνεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία   18 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
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Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει τα 

βιογραφικά των μελών του διοικητικού 

της συμβουλίου και να παράσχει στο 

κοινό την αναγκαία εικόνα όσον αφορά τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη της· 

Or. en 

 

Τροπολογία   19 

Ryszard Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει, έως τον 

Ιούνιο του 2017, τον κατάλογο των 

συγκρούσεων συμφερόντων, αν 

υπάρχουν, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η 

διαχείρισή τους και την κατάληξη που 

είχαν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   20 
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Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 

Οργανισμού δεν υποχρεούνται να 

δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα 

και τις δηλώσεις συμφερόντων τους, και 

συνεπώς λίγα μόνον από αυτά υπάρχουν 

στον ιστότοπό του· επισημαίνει ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των διευθυντικών 

στελεχών έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο· 

σημειώνει με ανησυχία ότι οι δηλώσεις 

συμφερόντων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Αρχής δεν έχουν 

δημοσιευθεί· επισημαίνει ότι η πρακτική 

αυτή δεν προάγει τη διαφάνεια· 

Or. de 

 

Τροπολογία   21 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι τον 

Δεκέμβριο του 2016 το διοικητικό 

συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε δικές 

του εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές 

για τους καταγγέλτες· καλεί τον 

Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια 

για την απαλλαγή σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων για τους 

καταγγέλτες· 

7. επισημαίνει ότι τον Δεκέμβριο του 

2016 το διοικητικό συμβούλιο του 

Οργανισμού ενέκρινε δικές του εσωτερικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τους 

καταγγέλτες· καλεί τον Οργανισμό να 

υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την 

απαλλαγή σχετικά με την εφαρμογή των 

κανόνων αυτών· συνιστά στην Υπηρεσία 

να διαδώσει αυτούς τους κανόνες μεταξύ 

των υπαλλήλων της, ώστε να τους 

γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι· καλεί τον 

Οργανισμό να παράσχει, έως τον Ιούνιο 

του 2017, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
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τις περιπτώσεις καταγγελίας 

δυσλειτουργιών το 2015, αν υπάρχουν, 

τον τρόπο διαχείρισής τους και την 

κατάληξη που είχαν· εκφράζει την 

αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο 

Οργανισμός δεν έχει κανόνες για τη 

μετάβαση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό 

τομέα, και τον καλεί να ορίσει επειγόντως 

τέτοιους κανόνες· επαναλαμβάνει ότι 

μόνο η ακεραιότητα και η διαφάνεια 

διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη του 

κοινού· παροτρύνει τον Οργανισμό να 

λάβει μέτρα για την πρόληψη του 

φαινομένου των «περιστρεφόμενων 

θυρών», θεσπίζοντας αποτρεπτικές 

κυρώσεις όπως μείωση των συντάξεων ή 

τριετή τουλάχιστον απαγόρευση εργασίας 

σε παρεμφερή όργανα· 

Or. en 

 

Τροπολογία   22 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο 

Οργανισμός δεν ανέλαβε ειδικές 

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ή την 

αύξηση της διαφάνειας αναφορικά με τις 

επαφές με εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων· 

8. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο 

Οργανισμός δεν ανέλαβε ειδικές 

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ή την 

αύξηση της διαφάνειας αναφορικά με τις 

επαφές με εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων· ζητεί από τον Οργανισμό 

να ενημερώνει την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή για τις συναντήσεις του 

με μέλη ομάδων συμφερόντων ή με 

επαγγελματικές ενώσεις, και να τις 

δημοσιοποιεί στις ετήσιες εκθέσεις για τη 

δραστηριότητά του· ζητεί από τον 

Οργανισμό να προσκομίσει, έως τον 

Ιούνιο του 2017, τα πρακτικά αυτών των 

συναντήσεων, έστω και με εμπιστευτική 

διαδικασία· 
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Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Monica Macovei, Raffaele Fitto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. Διαπιστώνει με βάση την έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον 

έλεγχο των διαδικασιών σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο 

Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια 

με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει ότι με το να ζητείται η παροχή 

υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν 

και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω 

συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο 

ανταγωνισμός και έχει αυξηθεί ο βαθμός 

εξάρτησης από τον ανάδοχο· 

13. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι, με βάση την έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον έλεγχο των 

διαδικασιών σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων προέκυψε πως ο Οργανισμός 

υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια με έναν και 

μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει ότι με το να ζητείται η παροχή 

υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν 

και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω 

συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο 

ανταγωνισμός και έχει αυξηθεί ο βαθμός 

εξάρτησης από τον ανάδοχο· ζητεί από τον 

Οργανισμό να συμβάλλεται με μεγαλύτερο 

αριθμό προμηθευτών είτε μέσω κίνησης 

νέας διαγωνιστικής διαδικασίας είτε 

συνάπτοντας συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία   24 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. Διαπιστώνει με βάση την έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον 

έλεγχο των διαδικασιών σύναψης 

13. Διαπιστώνει με βάση την έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον 

έλεγχο των διαδικασιών σύναψης 
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δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο 

Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια 

με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει ότι με το να ζητείται η παροχή 

υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν 

και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω 

συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο 

ανταγωνισμός και έχει αυξηθεί ο βαθμός 

εξάρτησης από τον ανάδοχο· 

δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο 

Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια 

με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει με ανησυχία ότι με το να 

ζητείται η παροχή υπηρεσιών με κατ’ 

αποκοπή τιμή από έναν και μόνο ανάδοχο 

δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων, έχει 

εξουδετερωθεί ο ανταγωνισμός των τιμών 

και έχει αυξηθεί ο βαθμός εξάρτησης από 

τον ανάδοχο· 

Or. en 

 

Τροπολογία   25 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. Διαπιστώνει με βάση την έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον 

έλεγχο των διαδικασιών σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο 

Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια 

με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει ότι με το να ζητείται η παροχή 

υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν 

και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω 

συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο 

ανταγωνισμός και έχει αυξηθεί ο βαθμός 

εξάρτησης από τον ανάδοχο· 

13. Διαπιστώνει με βάση την έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι από τον 

έλεγχο των διαδικασιών σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων προέκυψε πως ο 

Οργανισμός υπέγραψε συμβάσεις-πλαίσια 

με έναν και μόνον ανάδοχο, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την παροχή 

διαφόρων υπηρεσιών βάσει επιμέρους 

συμβάσεων με κατ’ αποκοπή τιμή· 

επισημαίνει ότι με το να ζητείται η παροχή 

υπηρεσιών με κατ’ αποκοπή τιμή από έναν 

και μόνο ανάδοχο δυνάμει των εν λόγω 

συμβάσεων, έχει εξουδετερωθεί ο 

ανταγωνισμός και έχει αυξηθεί ο βαθμός 

εξάρτησης από τον ανάδοχο· επισημαίνει 

ότι οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων 

που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες, 

αναθέσεις και συμβάσεις πρέπει να 

ελέγχονται επακριβώς, προκειμένου να 

εκπληρώνονται καλύτερα οι υποχρεώσεις 

διαφάνειας και λογοδοσίας· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

προσπαθεί να βελτιώσει την ισορροπία 

στην εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ 

των χαμηλότερων στελεχών του, 

επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι 

παρατηρείται σημαντική ανισορροπία στην 

εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών του· 

15. λαμβάνει υπόψη ότι ο Οργανισμός 

προσπαθεί να βελτιώσει την ισορροπία 

στην εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ 

των χαμηλότερων στελεχών του, 

επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι 

παρατηρείται σημαντική ανισορροπία στην 

εκπροσώπηση των δύο φύλων μεταξύ των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών του· 

παροτρύνει τον Οργανισμό να διορθώσει 

αυτή την ανισορροπία και να 

κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στο 

Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν· 
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