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Τροπολογία  1 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τα 

σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην 

Ονδούρα μετά τις εκλογές της 26ης 

Νοεμβρίου 2017· επισημαίνει ότι 

ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και τα μέσα 

ενημέρωσης έχουν καταδικάσει τη 

δυσανάλογη και ενίοτε θανατηφόρα 

χρήση βίας από τις κρατικές δυνάμεις 

ασφαλείας κατά των διαδηλωτών, καθώς 

και άλλες επιθέσεις εναντίον 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της 

μετεκλογικής κρίσης, με τις οργανώσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 

καταγράφουν 30 δολοφονίες (21 στα 

χέρια της στρατονομίας (PMOP)), 232 

τραυματισμούς και 1 085 συλλήψεις· 

επισημαίνει ότι το Γραφείο του Ύπατου 

Αρμοστή του ΟΗΕ στην Ονδούρα έχει 

καταγράψει πάνω από 50 περιστατικά 

εκφοβισμού και παρενόχλησης κατά 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ηγετών τοπικών 

κοινοτήτων και δημοσιογράφων· 

σημειώνει ότι, ως απάντηση στην 

κατάσταση αυτή, η κυβέρνηση της 

Ονδούρας ανακοίνωσε τη σύσταση 

Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το 

υφιστάμενο Υπουργείο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης, 

Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης, το 

οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 27 

Ιανουαρίου 2018· καλεί την ΕΥΕΔ να 

ενισχύσει την υποστήριξη της ΕΕ προς 

τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την προώθηση του 

πολιτικού διαλόγου, και να απαιτήσει από 

την κυβέρνηση της Ονδούρας να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον 
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αφορά τη διατήρηση της ειρήνης και την 

εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών της· 

Or. es 

 

Τροπολογία  2 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. επικροτεί το άνοιγμα της 

κυβέρνησης της Ονδούρας στον διεθνή 

έλεγχο και την προθυμία της να 

συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς 

(εγκατάσταση της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, πρόσφατη εγκαθίδρυση της 

Αποστολής κατά της διαφθοράς και της 

ατιμωρησίας, έλεγχοι των λογαριασμών 

του κράτους από τον οργανισμό 

Transparency International, κ.ά.)· 

επισημαίνει ωστόσο ότι είναι σημαντικό να 

αντλούνται και να εφαρμόζονται 

διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές και να 

μην επιμηκύνεται επ’ αόριστον η εξάρτηση 

από αυτούς τους οργανισμούς όσον αφορά 

τις βασικές υποχρεώσεις του κράτους· 

44. σημειώνει ότι η κυβέρνηση της 

Ονδούρας δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να 

αποδεχθεί διεθνή έλεγχο και να 

συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς 

(εγκατάσταση της Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, πρόσφατη εγκαθίδρυση της 

Αποστολής κατά της διαφθοράς και της 

ατιμωρησίας, έλεγχοι των λογαριασμών 

του κράτους από τον οργανισμό 

Transparency International, κ.ά.)· 

επισημαίνει ωστόσο ότι είναι σημαντικό να 

αντλούνται και να εφαρμόζονται 

διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές και να 

μην επιμηκύνεται επ’ αόριστον η εξάρτηση 

από αυτούς τους οργανισμούς όσον αφορά 

τις βασικές υποχρεώσεις του κράτους· 

σημειώνει με σοβαρή ανησυχία το 

γεγονός ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2018, ο 

επικεφαλής της Αποστολής κατά της 

διαφθοράς και της ατιμωρησίας στην 

Ονδούρα (MACCIH) παραιτήθηκε λόγω 

του γεγονότος ότι ο Οργανισμός 

Αμερικανικών Κρατών (OAK) δεν του 

παρείχε την υποστήριξη που χρειαζόταν 

προκειμένου να επιτελέσει το έργο που 

του είχε ανατεθεί πριν από δύο έτη σε 

σχέση με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στην Ονδούρα (έλλειψη 

πόρων, σπατάλη σε οργανωτικά 

ζητήματα, αδυναμία παροχής 

κατάλληλων εγκαταστάσεων κ.λπ.), και 

σημειώνει ότι, παρά την εν λόγω έλλειψη 

υποστήριξης, η MACCIH πέτυχε 

σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της 

καταπολέμησης της διαφθοράς από το 
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2017, με σημαντικές καταδίκες 

κυβερνητικών αξιωματούχων που 

εμπλέκονταν σε σοβαρές υποθέσεις 

διαφθοράς, καθώς και με έρευνες κατά 

μελών της πολιτικής τάξης της 

Ονδούρας· εκφράζει την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι οι εν λόγω συνθήκες θα 

εμποδίσουν τις πρώτες σημαντικές 

περιφερειακές προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

ατιμωρησίας σε μία από τις χώρες που 

χρειάζονται περισσότερο τέτοιες 

ενέργειες, καλεί την κυβέρνηση της 

Ονδούρας και τον ΟΑΚ να παράσχουν 

άνευ όρων υποστήριξη και διευκολύνουν 

το έργο της MACCIH, και ζητεί από την 

ΕΥΕΔ να συνεχίσει να συνεργάζεται με 

την MACCIH με σκοπό την επίτευξη 

κοινών στόχων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  3 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 159 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

159. αναμένει ότι η Επιτροπή θα 

εφαρμόσει έμπρακτα την υποχρέωσή της 

να υποβάλει την πρότασή της για το ΠΔΠ 

μετά το 2020, πριν από την 1η Ιανουαρίου 

2018 και ότι, αμέσως μετά, θα υποβάλει 

πρόταση νομοθετικού πλαισίου για την 

πολιτική συνοχής μετά το 2020· 

159. εκφράζει τη λύπη του για την 

καθυστέρηση στην παρουσίαση της 

πρότασης της Επιτροπής για το ΠΔΠ για 

τη μετά το 2020 περίοδο, η οποία πιθανόν 

θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση 

στις διαπραγματεύσεις και την έγκριση 

της αντίστοιχης νομοθεσίας για το ΠΔΠ 

και τα χρηματοδοτικά προγράμματα και 

μέσα, θέτοντας επομένως σε κίνδυνο την 

έγκαιρη υλοποίησή τους κατά τη μετά το 

2020 περίοδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Tamás Deutsch 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 215 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

215. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και 

το Συμβούλιο να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για τη στήριξη των 

κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης με 

πιο αποτελεσματικές διαδικασίες 

μετεγκατάστασης και, αν δεν συντρέχουν 

ικανοί λόγοι για εισδοχή, επιστροφής· 

215. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και 

το Συμβούλιο να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για τη στήριξη των 

κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, με 

διαδικασίες επιστροφής, αν δεν 

συντρέχουν ικανοί λόγοι για εισδοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 219 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

219. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ποιότητα 

της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα 

κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης· 

αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολες οι 

συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 

διεκπεραιώνονται αυτές οι αιτήσεις, αλλά 

τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται 

επισπευσμένες διαδικασίες που οδηγούν σε 

λάθη· τονίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη 

της πρώτης γραμμής θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνα μόνο για την καταγραφή και τη 

λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων 

των μεταναστών, αλλά οι διαδικασίες 

επακολούθησης θα πρέπει να αποτελούν 

κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών, σε 

πνεύμα αλληλεγγύης· ζητεί να είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι οι αιτούντες 

άσυλο σχετικά με τη διαδικασία 

μετεγκατάστασης, τα δικαιώματά τους 

και τις πιθανές χώρες προορισμού· 

219. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ποιότητα 

της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου στα 

κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης· 

αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολες οι 

συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 

διεκπεραιώνονται αυτές οι αιτήσεις, αλλά 

τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται 

επισπευσμένες διαδικασίες που οδηγούν σε 

λάθη· τονίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη 

της πρώτης γραμμής θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνα μόνο για την καταγραφή και τη 

λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων 

των μεταναστών, αλλά οι διαδικασίες 

επακολούθησης θα πρέπει να αποτελούν 

κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 223 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

223. συστήνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης 

μιας σύντομης έκθεσης επακολούθησης 

της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και 

ταυτοποίησης, στην οποία θα υιοθετεί 

ευρύτερη οπτική, περιλαμβάνοντας επίσης 

ανάλυση των διαδικασιών επακολούθησης, 

π.χ. των διαδικασιών ασύλου, 

μετεγκατάστασης και επιστροφής· 

223. συστήνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάρτισης 

μιας σύντομης έκθεσης επακολούθησης 

της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής και 

ταυτοποίησης, στην οποία θα υιοθετεί 

ευρύτερη οπτική, περιλαμβάνοντας επίσης 

ανάλυση των διαδικασιών επακολούθησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 243 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 243α. τονίζει ότι πολλές από τις 

αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό 

Συνέδριο εξετάζονται και 

αντιμετωπίζονται από την Επιτροπή στο 

πλαίσιο της κατευθυντήριας γραμμής της 

για το 2018· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τη σταθερή πρόοδο που 

πραγματοποιούν οι οργανισμοί 

πιστοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 246 – εισαγωγικό μέρος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

246. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του 

κανονισμού ελέγχου και προκειμένου να 

βελτιωθεί η παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων των μικρών αλιευτικών 

σκαφών, να συμπεριλάβει στη νομοθετική 

της πρόταση τα εξής στοιχεία: 

246. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

τυχόν μελλοντικής τροποποίησης του 

κανονισμού ελέγχου και προκειμένου να 

βελτιωθεί η παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων των μικρών αλιευτικών 

σκαφών, να συμπεριλάβει στη νομοθετική 

της πρόταση την υποχρέωση των μικρών 

σκαφών να διαθέτουν προσαρμοσμένα, 

μικρά και οικονομικά συστήματα 

εντοπισμού· 

όπως ισχύει και για το ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής και αναφοράς 

(ERS), θα πρέπει να προβλέπονται μέτρα 

στήριξης για τα εν λόγω συστήματα 

παρακολούθησης (VMS) μέσω του 

προϋπολογισμού της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 246 – στοιχείο α 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

α) την απόσυρση των εξαιρέσεων 

σχετικά με το VMS για σκάφη μήκους 

μεταξύ 12 και 15 μέτρων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Louis-Joseph Manscour, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 246 – στοιχείο β 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

β) την υποχρέωση εγκατάστασης 

μικρότερων και οικονομικότερων 

συστημάτων εντοπισμού θέσης στα 

σκάφη μήκους μικρότερου των 12 

διαγράφεται 
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μέτρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 283 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

283. τονίζει το κρίσιμο γεγονός ότι οι 

τιμολογιακές πολιτικές για το νερό πρέπει 

να ενισχύουν την αποδοτικότητα και να 

ανακτούν το κόστος της χρήσης του νερού· 

283. τονίζει το κρίσιμο γεγονός ότι οι 

τιμολογιακές πολιτικές για το νερό πρέπει 

να ενισχύουν την αποδοτικότητα και να 

ανακτούν το κόστος της χρήσης του νερού· 

σημειώνει ότι είναι ευθύνη των κρατών 

μελών να παρέχουν οικονομικά προσιτό 

και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό για 

όλους τους πολίτες τους, δεδομένου ότι το 

νερό αποτελεί κοινό αγαθό και ανθρώπινο 

δικαίωμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 283 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 283α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι 

εν εξελίξει συζητήσεις και η αυξανόμενη 

τάση προς την απελευθέρωση και την 

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης 

σε αρκετά κράτη μέλη έχει αναδειχθεί σε 

ζήτημα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία 

στους πολίτες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Inés Ayala Sender 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 285 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

285. σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν 

αξιολόγησε δεόντως τον αντίκτυπο των 

δεσμών νομοθετικών μέτρων που έχει 

δρομολογήσει από το 2000 στον 

σιδηροδρομικό τομέα· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

θεωρηθεί οικονομικά αποδοτικός ο 

τρόπος με τον οποίο επενδύθηκαν τα 

κονδύλια της Ένωσης στα διάφορα έργα· 

285. σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν 

αξιολόγησε δεόντως τον αντίκτυπο των 

αρχικών μέτρων στο πλαίσιο των δεσμών 

νομοθετικών μέτρων που έχει 

δρομολογήσει από το 2000 στον 

σιδηροδρομικό τομέα· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι τα κονδύλια της 

Ένωσης που επενδύθηκαν σε διάφορα 

έργα δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στα 

αναμενόμενα αποτελέσματα· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή ανέλαβε να παράσχει εκτίμηση 

του κόστους βάσει της υποβολής εθνικών 

σχεδίων εφαρμογής για την ανάλυση 

κόστους-οφέλους σε εθνικό επίπεδο και 

του έργου που έχει επιτελεστεί όσον 

αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα του 

ERTMS· 

Or. es 

 

Τροπολογία  14 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 287 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

287. σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των 

κρατών μελών όσον αφορά την ενίσχυση 

της διαλειτουργικότητας δεν συνοδεύεται 

από την απαραίτητη εκτίμηση των 

δαπανών και της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους κατά 

τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης της 

Ένωσης στο σύστημα ERTMS, και 

συνιστά στην Επιτροπή να καθορίζει 

προθεσμίες υλοποίησης που μπορούν να 

τηρηθούν· 

287. σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των 

κρατών μελών όσον αφορά την ενίσχυση 

της διαλειτουργικότητας πρέπει να 

συνοδεύεται από την απαραίτητη εκτίμηση 

των δαπανών και της απαιτούμενης 

χρηματοδότησης· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους κατά 

τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης της 

Ένωσης στο σύστημα ERTMS, και 

συνιστά στην Επιτροπή να καθορίζει 

προθεσμίες υλοποίησης που μπορούν να 

τηρηθούν· 

Or. es 
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Τροπολογία  15 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 287 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 287α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δέσμευση της Επιτροπής να 

καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα 

παροπλισμού σε συνεργασία με τα κράτη 

μέλη, με νομικά δεσμευτικούς στόχους· 

εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 

αποφάσισε να συνεργαστεί με τη 

βιομηχανία για να προωθήσει τη χρήση 

ενός κοινού συστήματος δημοπράτησης 

το οποίο έχει καταρτιστεί από την 

Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  16 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 288 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

288. θεωρεί ότι οι δαπανηρές επενδύσεις 

που απαιτούνται για το εν λόγω σύστημα, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη άμεσου 

οφέλους για όσους επιβαρύνονται από το 

κόστος, καθιστούν αναγκαία μια 

στρατηγική αξιολόγηση προτεραιοτήτων 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου και σε 

επίπεδο κρατών μελών· ενθαρρύνει τα 

κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στον 

καλύτερο συντονισμό του ευρωπαϊκού 

σχεδίου ανάπτυξης, και να εξασφαλίσουν 

ότι οι δεσμεύσεις της Ένωσης 

συνεκτιμώνται στο πλαίσιο των εθνικών 

τους προτεραιοτήτων· 

288. θεωρεί ότι οι δαπανηρές επενδύσεις 

που απαιτούνται για το εν λόγω σύστημα, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη άμεσου 

οφέλους για όσους επιβαρύνονται από το 

κόστος, καθιστούν αναγκαία μια 

στρατηγική αξιολόγηση προτεραιοτήτων 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου και σε 

επίπεδο κρατών μελών· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο 

ανάπτυξης και το σχετικό αναλυτικό 

σχέδιο δράσης για το ERTMS, στόχος του 

οποίου είναι η εξασφάλιση μιας σταθερής 

ροής ενισχύσεων· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη να δώσουν έμφαση στον καλύτερο 

συντονισμό του ευρωπαϊκού σχεδίου 

ανάπτυξης, και να εξασφαλίσουν ότι οι 
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δεσμεύσεις της Ένωσης συνεκτιμώνται στο 

πλαίσιο των εθνικών τους προτεραιοτήτων· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι η Επιτροπή ανέλαβε να θέσει 

ενδιάμεσους στόχους στα εθνικά σχέδια 

ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της 

παρακολούθησης των μεμονωμένων 

τμημάτων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  17 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 289 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

289. εκφράζει την ανησυχία του για το 

υψηλό ποσοστό αποδεσμεύσεων που 

σχετίζονται με τη στήριξη έργων ERTMS 

από το ΔΕΔ-Μ, το οποίο οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι οι δημοσιονομικές 

διατάξεις της Ένωσης δεν είναι 

ευθυγραμμισμένες με τις εθνικές 

στρατηγικές υλοποίησης· καλεί την 

Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 

την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών· 

289. εκφράζει την ανησυχία του για το 

υψηλό ποσοστό αποδεσμεύσεων που 

σχετίζονται με τη στήριξη έργων ERTMS 

από το ΔΕΔ-Μ, το οποίο οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι οι δημοσιονομικές 

διατάξεις της Ένωσης δεν είναι 

ευθυγραμμισμένες με τις εθνικές 

στρατηγικές υλοποίησης· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή προσαρμόζει, στο μέτρο του 

δυνατού, τις διαδικασίες 

χρηματοδότησης του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)· καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει και να 

αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει 

τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 

των ελλείψεων αυτών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  18 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 292 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 



AM\1147053EL.docx 13/18 PE618.334v01-00 

  EL 

292. θεωρεί ότι, για να καταστεί 

λειτουργική η ενιαία σιδηροδρομική 

αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

πλήρης συμμετοχή των οικείων φορέων 

της αγοράς πριν από την κατανομή της 

χρηματοδότησης της Ένωσης· θεωρεί ότι 

απαιτείται συνολική αλλαγή στρατηγικής 

όσον αφορά την πολιτική της Ένωσης στον 

σιδηροδρομικό τομέα· 

292. θεωρεί ότι, για να καταστεί 

λειτουργική η ενιαία σιδηροδρομική 

αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

πλήρης συμμετοχή των οικείων φορέων 

της αγοράς πριν από την κατανομή της 

χρηματοδότησης της Ένωσης· θεωρεί ότι 

απαιτείται μια ρεαλιστική αλλαγή 

στρατηγικής όσον αφορά την πολιτική της 

Ένωσης στον σιδηροδρομικό τομέα, η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

εκτίμηση κόστους-οφέλους, και την 

ανάπτυξη ενός οικονομικού μοντέλου στα 

κράτη μέλη, εφόσον δεν υπάρχει ήδη 

τέτοιο μοντέλο, με στόχο να εξασφαλιστεί 

η κατάλληλη χρηματοδότηση και να 

καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 

εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  19 

Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 294 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

294. επικρίνει την άρνηση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ) να παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

πρόσβαση σε όλα τα σχετικά με τις 

υποθέσεις έγγραφα, με αποτέλεσμα οι 

ελεγκτές να έχουν τη δυνατότητα να 

συμβουλεύονται μόνο δημοσίως 

διαθέσιμα έγγραφα· υπενθυμίζει στο ΔΕΕ 

ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

καθώς και οι ελεγκτές του, δεσμεύονται 

από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και 

του επαγγελματικού απορρήτου κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους15· εκφράζει 

λύπη για το γεγονός ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα να πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις με τους εισηγητές 

(«référendaires»), παρά τον καίριο ρόλο 

τους στο έργο του ΔΕΕ· 

294. επικρίνει την άρνηση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ) να παρέχει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

πρόσβαση σε ορισμένα από τα έγγραφα 

που ζητήθηκαν για την επανεξέταση των 

επιδόσεων του ΔΕΕ· υπενθυμίζει στο ΔΕΕ 

ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

καθώς και οι ελεγκτές του, δεσμεύονται 

από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και 

του επαγγελματικού απορρήτου κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους15· εκφράζει 

λύπη για το γεγονός ότι δεν υπήρχε η 

δυνατότητα να πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις με τους εισηγητές 

(«référendaires»), παρά τον καίριο ρόλο 

τους στο έργο του ΔΕΕ· 

_________________ _________________ 

15 Βλέπε άρθρο 6 του κώδικα 15 Βλέπε άρθρο 6 του κώδικα 
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συμπεριφοράς των μελών του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και την παράγραφο 

4 των κατευθυντήριων οδηγιών 

δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο όσον αφορά το επαγγελματικό 

απόρρητο που ισχύει για το προσωπικό του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

συμπεριφοράς των μελών του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και την παράγραφο 

4 των κατευθυντήριων οδηγιών 

δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο όσον αφορά το επαγγελματικό 

απόρρητο που ισχύει για το προσωπικό του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 294 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

294. επικρίνει την άρνηση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΔΕΕ) να παρέχει στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο πρόσβαση σε όλα τα σχετικά με 

τις υποθέσεις έγγραφα, με αποτέλεσμα οι 

ελεγκτές να έχουν τη δυνατότητα να 

συμβουλεύονται μόνο δημοσίως 

διαθέσιμα έγγραφα· υπενθυμίζει στο ΔΕΕ 

ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

καθώς και οι ελεγκτές του, δεσμεύονται 

από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και 

του επαγγελματικού απορρήτου κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους15· 

εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους 

εισηγητές («référendaires»), παρά τον 

καίριο ρόλο τους στο έργο του ΔΕΕ· 

294. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δεν είχε πρόσβαση σε ορισμένα 

έγγραφα· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε 

ορισμένα έγγραφα θα πρέπει να 

παραμένει περιορισμένη στους δικαστές, 

τους γενικούς εισαγγελείς και σε 

επιλεγμένα μέλη του προσωπικού του 

ΔΕΕ λόγω της υποχρέωσης, εκ της 

Συνθήκης, να τηρείται το απόρρητο των 

διασκέψεων1α· καλεί το ΔΕΕ να παράσχει 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβαση σε όλα 

τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για 

τους ελέγχους του, στον βαθμό που αυτό 

δεν παραβιάζει την υποχρέωση τήρησης 

του απορρήτου των διασκέψεων· 

_________________ _________________ 

15 Βλέπε άρθρο 6 του κώδικα 

συμπεριφοράς των μελών του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

την παράγραφο 4 των κατευθυντήριων 

οδηγιών δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό 

Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά το 

επαγγελματικό απόρρητο που ισχύει για 

το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 1α Άρθρο 35 του πρωτοκόλλου (αριθ. 3) 

περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 295 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

295. επισημαίνει με λύπη ότι, από το 

2012 και έπειτα, το Γενικό Δικαστήριο 

έχει επανειλημμένα υπερβεί την εύλογη 

προθεσμία εντός της οποίας ένας 

διάδικος δικαιούται να μάθει την 

απόφαση του Δικαστηρίου· καλεί το 

Γενικό Δικαστήριο να υποβάλει έκθεση 

στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί η 

κατάσταση· 

295. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη συνολική μείωση της διάρκειας των 

διαδικασιών το 2016, η οποία 

επισημάνθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τη 

διαχείριση των υποθέσεων στο 

Δικαστήριο, κατά 0,9 μήνες κατά μέσο 

όρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και κατά 1,9 μήνες στο Γενικό 

Δικαστήριο σε σύγκριση με το 2015· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

οργανωτικές και διαδικαστικές ενέργειες 

στις οποίες έχει προβεί το Δικαστήριο για 

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς 

του, και ενθαρρύνει το Δικαστήριο να 

συνεχίσει τις προσπάθειές του 

προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα 

συνεχιστεί αυτή η καθοδική τάση, ώστε 

όλες οι υποθέσεις να περατώνονται εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Arndt Kohn, Caterina Chinnici, Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 297 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

297. εκφράζει απογοήτευση για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

συμπεριέλαβε στο δείγμα υποθέσεις που 

διήρκησαν πάνω από τον διπλάσιο μέσο 

297. επισημαίνει ότι οι κανόνες 

δεοντολογίας για τους εισηγητές 

(«référendaires») εγκρίθηκαν από το 

Δικαστήριο το 2009 και έχουν 



PE618.334v01-00 16/18 AM\1147053EL.docx 

EL 

χρόνο· θεωρεί ότι μόνο οι 

χαρακτηριστικές υποθέσεις δεν αρκούν 

για την αξιολόγηση των επιδόσεων· 

διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού στο πλαίσιο της 

απάντησης του Δικαστηρίου στο 

ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

απαλλαγή για το 2016· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 326 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

326. επισημαίνει την έλλειψη πλήρους 

υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού 

ουρανού λόγω της αντίστασης ορισμένων 

επαγγελμάτων του αεροπορικού κλάδου, 

τα οποία υπερασπίζονται τα δικά τους 

προνόμια, και λόγω της έλλειψης ισχυρής 

πολιτικής βούλησης των κρατών μελών να 

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για την 

υλοποίηση της οικείας οδηγίας· 

326. επισημαίνει την έλλειψη πλήρους 

υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού 

ουρανού λόγω της έλλειψης ισχυρής 

πολιτικής βούλησης των κρατών μελών να 

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για την 

υλοποίηση της οικείας οδηγίας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  24 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 326 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 326α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το γεγονός ότι Επιτροπή συμφωνεί ότι 

είναι σημαντικό να καταβληθούν 

προσπάθειες για ένα κοινό όραμα της 

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε 

επίπεδο ΕΕ· 

Or. es 
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Τροπολογία  25 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 327 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

327. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 

παρόλο που η Ένωση κατόρθωσε να 

εξαλείψει τα χερσαία σύνορα μεταξύ των 

κρατών μελών του Σένγκεν, δεν έχει 

κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξαλείψει τα 

εναέρια σύνορα μεταξύ των ίδιων κρατών 

μελών, γεγονός που οδηγεί σε κοινές 

απώλειες αξίας 5 δισεκατομμυρίων EUR 

ετησίως· 

327. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 

παρόλο που η Ένωση κατόρθωσε να 

εξαλείψει τα χερσαία σύνορα μεταξύ των 

κρατών μελών του Σένγκεν, δεν έχει 

κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξαλείψει τα 

εναέρια σύνορα μεταξύ των ίδιων κρατών 

μελών· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν 

επειγόντως σε βελτιώσεις όσον αφορά τη 

συνεργασία μεταξύ των λειτουργικών 

τμημάτων του εναερίου χώρου, την 

παροχή υπηρεσιών και τις προμήθειες, 

γεγονός που θα οδηγούσε σημαντική 

εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της 

κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 

στον τομέα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  26 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 327 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 327α. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο 

να αναθεωρηθούν και να 

επικαιροποιηθούν οι δείκτες προκειμένου 

να εξορθολογιστεί το σύστημα 

αξιολόγησης των επιδόσεων της εναέριας 

κυκλοφορίας· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει 

δηλώσει ότι βρίσκονται υπό 

αναθεώρηση· τονίζει ότι για την 

αποτελεσματική αναθεώρηση των 

δεικτών απαιτούνται ακριβή και επαρκή 

δεδομένα· 

Or. es 
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Τροπολογία  27 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 329 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

329. ζητεί από την Επιτροπή να 

εξετάσει λεπτομερέστερα τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα της κοινής 

επιχείρησης SESAR, διότι ενδέχεται να 

μην μπορούν να εφαρμοστούν στη 

σημερινή κατάσταση όπου ο ενιαίος 

ευρωπαϊκός ουρανός δεν έχει υλοποιηθεί, 

και διατρέχουν τον κίνδυνο να 

εφαρμοστούν σε εναέρια συστήματα τα 

οποία δεν είναι σε θέση να συνεργάζονται 

μεταξύ τους· 

διαγράφεται 

Or. es 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 337 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

337. εκφράζει την ανησυχία του για το 

επίπεδο της πολυπλοκότητας και της 

διαφάνειας του οικολογικού 

προσανατολισμού και της ίδιας της ΚΓΠ· 

καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει το 

πρόγραμμα οικολογικού προσανατολισμού 

και το σύνολο της ΚΓΠ, προκειμένου να 

αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας και να 

αποφεύγεται ο υψηλός κίνδυνος 

κατάχρησης· 

337. εκφράζει την ανησυχία του για το 

επίπεδο της πολυπλοκότητας και της 

διαφάνειας του οικολογικού 

προσανατολισμού και της ίδιας της ΚΓΠ· 

καλεί την Επιτροπή να εξορθολογίσει το 

πρόγραμμα οικολογικού προσανατολισμού 

και το σύνολο της ΚΓΠ, προκειμένου να 

αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας και να 

αποφεύγεται ο υψηλός κίνδυνος 

κατάχρησης και διπλής χρηματοδότησης· 

Or. en 

 


