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Τροπολογία 1
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο 
διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτής, προκειμένου να εφαρμόζονται 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές 
διαφάνειας και λογοδοσίας που εφαρμόζει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στους 
ελεγχόμενους από αυτό· σημειώνει την 
άποψη του ελεγκτή, ότι οι δημοσιονομικές 
δηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
παρέχουν αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα 
της οικονομικής του κατάστασης·

1. σημειώνει ότι οι ετήσιοι 
λογαριασμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο τον οποίο 
διενεργεί ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτής, προκειμένου να εφαρμόζονται 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι ίδιες αρχές 
διαφάνειας και λογοδοσίας που εφαρμόζει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στους 
ελεγχόμενους από αυτό· σημειώνει με 
ικανοποίηση την άποψη του ελεγκτή, ότι 
οι δημοσιονομικές δηλώσεις παρέχουν 
αληθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 2
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα εξετάσει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στο ψήφισμα περί 
απαλλαγής για το 2018, να υποβληθεί 
ανεξάρτητη ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο 
των προβληματισμών σχετικά με τη 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
την περίοδο 2021-2025, η οποία θα πρέπει 
να εγκριθεί έως το τέλος του 2020·

8. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξετάζει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στο ψήφισμα περί 
απαλλαγής για το 2018, να υποβληθεί 
ανεξάρτητη ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο 
των προβληματισμών σχετικά με τη 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
την περίοδο 2021-2025, η οποία θα πρέπει 
να εγκριθεί έως το τέλος του 2020·

Or. en
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Τροπολογία 3
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα εξετάσει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στο ψήφισμα περί 
απαλλαγής για το 2018, να υποβληθεί 
ανεξάρτητη ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο 
των προβληματισμών σχετικά με τη 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
την περίοδο 2021-2025, η οποία θα πρέπει 
να εγκριθεί έως το τέλος του 2020·

8. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα εξετάσει την πρόταση που 
περιλαμβάνεται στο ψήφισμα περί 
απαλλαγής για το 2018, να υποβληθεί 
ανεξάρτητη ετήσια έκθεση σχετικά με τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης στο πλαίσιο 
των προβληματισμών σχετικά με τη 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
την περίοδο 2021-2025, η οποία θα πρέπει 
να εγκριθεί έως το τέλος του 2020· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη για βαθύτερη εξέταση από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο κάθε θεσμικού 
οργάνου ξεχωριστά, προκειμένου να 
μπορέσει το Κοινοβούλιο να εκπληρώσει 
τα καθήκοντά του ως αρμόδιας για την 
απαλλαγή αρχής·

Or. en

Τροπολογία 4
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την προσήλωση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην εκπόνηση της πρώτης 
έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
Ένωσης, κατόπιν αιτήματος του 
Κοινοβουλίου, με στόχο την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται 
από τις δαπάνες στο πλαίσιο του 
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προϋπολογισμού της Ένωσης και, 
ειδικότερα, την αξιολόγηση των 
επιδόσεων στο πλαίσιο κάθε πολιτικής 
της Ένωσης· πιστεύει ότι ο έλεγχος των 
επιδόσεων είναι απαραίτητος για την 
αξιολόγηση του πραγματικού αντικτύπου 
των επενδύσεων της Ένωσης· εκφράζει 
τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι 
τα κράτη μέλη παρέχουν στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης αναξιόπιστα 
δεδομένα, παρέχοντας μια υπεραισιόδοξη 
εικόνα της σχέσης κόστους ωφέλειας των 
κονδυλίων που δαπανώνται· ζητεί από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να βασίζεται 
λιγότερο στους ελέγχους που διενεργούν 
τα κράτη μέλη, αλλά μάλλον να διενεργεί 
το ίδιο περισσότερους ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 5
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η συνέχεια που δόθηκε από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ψήφισμα 
απαλλαγής για το 2018 παρείχε μόνο 
περιορισμένες αποκρίσεις στις 
παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου· τονίζει 
ότι η παρακολούθηση είναι απαραίτητη 
για να μπορέσει η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να 
αποφασίσει εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έχει εφαρμόσει τις συστάσεις του 
Κοινοβουλίου· καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να συμπεριλάβει όλες τις 
αναγκαίες απαντήσεις και 
λεπτομερέστερες εξηγήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή των συστάσεων του 
Κοινοβουλίου στην επόμενη έκθεση 
παρακολούθησης, κάνοντας ρητή 
αναφορά σε κάθε παράγραφο του 
ψηφίσματος και παρέχοντας όλα τα 
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αναγκαία έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων·

Or. en

Τροπολογία 6
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει η 
Επιτροπή την ετήσια έκθεση για τη 
διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ) 
νωρίτερα κάθε χρόνο, προκειμένου να 
εξετάζει και να υποβάλλει εκθέσεις 
σχετικά με την κανονικότητα των 
πληροφοριών που παρουσιάζονται· 
αναγνωρίζει τους περιορισμούς μετά την 
πανδημία COVID-19 που ανάγκασαν το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύσει την 
ετήσια έκθεσή του για το 2019 τον 
Νοέμβριο του 2020·

Or. en

Τροπολογία 7
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι στο τέλος του 2019 
υπήρχαν 853 μόνιμες και έκτακτες θέσεις 
έναντι 891 το 2013, που συνιστά μείωση 
κατά 4,26 %· σημειώνει ότι το επίπεδο του 
προσωπικού τελεί υπό συνεχή 
επανεξέταση και ότι ο εγκεκριμένος 
πίνακας προσωπικού του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου παραμένει ο ίδιος όπως το 2017 

9. σημειώνει ότι στο τέλος του 2019 
υπήρχαν 853 μόνιμες και έκτακτες θέσεις 
έναντι 891 το 2013, που συνιστά μείωση 
κατά 4,26 %· σημειώνει ειδικότερα ότι οι 
μόνιμες θέσεις μειώθηκαν κατά 6,91 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι έκτακτες 
θέσεις αυξήθηκαν κατά 10,07 
ποσοστιαίες μονάδες· ζητεί από το 
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και το 2018, με 853 θέσεις· επισημαίνει 
ότι, σε συνέχεια της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και 
ανάλογα με την έκβαση των 
διαπραγματεύσεων, υπάρχει πιθανότητα 
αναπροσαρμογής του πίνακα προσωπικού 
κατά τη διάρκεια του 2019.

Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει κατά 
πόσον η αυξανόμενη τάση χρήσης 
έκτακτων θέσεων ανταποκρίνεται στις 
ειδικές ανάγκες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ή μάλλον αποτελεί απόκριση 
στους δημοσιονομικούς περιορισμούς· 
σημειώνει ότι το επίπεδο του προσωπικού 
τελεί υπό συνεχή επανεξέταση και ότι ο 
εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου παραμένει ο ίδιος 
όπως το 2017 και το 2018, με 853 θέσεις· 
επισημαίνει ότι, σε συνέχεια της 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση και ανάλογα με την έκβαση 
των διαπραγματεύσεων, υπάρχει 
πιθανότητα αναπροσαρμογής του πίνακα 
προσωπικού κατά τη διάρκεια του 2019·

Or. en

Τροπολογία 8
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με τη στρατηγική του 
για την περίοδο 2018-2020, έχει επεκτείνει 
τις επαφές του με ερευνητές, πανεπιστήμια 
και ομάδες προβληματισμού και από την 
1η Ιουνίου 2020 έχει αποσπάσει 15 
υπαλλήλους σε άλλους διεθνείς 
οργανισμούς· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο φιλοξενεί τακτικά προσωπικό 
αποσπασμένο από άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο παρείχε επίσης 55 θέσεις 
πρακτικής άσκησης (σε σύγκριση με 60 το 
2018) για πτυχιούχους πανεπιστημίου για 
περιόδους τριών έως πέντε μηνών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνήψε 
διάφορες εταιρικές σχέσεις με 
πανεπιστήμια και επαγγελματικές 

10. εκτιμά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με τη στρατηγική του 
για την περίοδο 2018-2020, έχει επεκτείνει 
τις επαφές του με ερευνητές, πανεπιστήμια 
και ομάδες προβληματισμού και από την 
1η Ιουνίου 2020 έχει αποσπάσει 15 
υπαλλήλους σε άλλους διεθνείς 
οργανισμούς· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο φιλοξενεί τακτικά προσωπικό 
αποσπασμένο από άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο παρείχε επίσης 55 θέσεις 
πρακτικής άσκησης (σε σύγκριση με 60 το 
2018) για πτυχιούχους πανεπιστημίου για 
περιόδους τριών έως πέντε μηνών· 
σημειώνει ότι, το 2019, έξι περίοδοι 
πρακτικής άσκησης ήταν μη 
αμειβόμενες· ζητεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να προσφέρει στους 
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οργανώσεις με σκοπό τη μελλοντική 
συνεργασία·

ασκούμενους επίδομα που να καλύπτει 
τουλάχιστον το κόστος διαβίωσής τους, 
ακόμη και στην περίπτωση 
βραχυπρόθεσμης πρακτικής άσκησης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνήψε 
διάφορες εταιρικές σχέσεις με 
πανεπιστήμια και επαγγελματικές 
οργανώσεις με σκοπό τη μελλοντική 
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 9
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσαν την 
ευεξία του προσωπικού, όπως το δίκτυο 
προσώπων εμπιστευτικής επικοινωνίας του 
Συνεδρίου σε ολόκληρο τον οργανισμό για 
την παροχή επαγγελματικής και, εφόσον 
ζητηθεί, ανώνυμης υποστήριξης στα μέλη 
του προσωπικού· επισημαίνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει επίσης 
δωρεάν πρόσβαση σε ψυχολόγους·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
έδωσε συνέχεια στην έρευνα του 2018 
σχετικά με την ικανοποίηση του 
προσωπικού και εφάρμοσε 
δραστηριότητες που αφορούσαν την 
ευεξία του προσωπικού, όπως το δίκτυο 
προσώπων εμπιστευτικής επικοινωνίας του 
Συνεδρίου σε ολόκληρο τον οργανισμό για 
την παροχή επαγγελματικής και, εφόσον 
ζητηθεί, ανώνυμης υποστήριξης στα μέλη 
του προσωπικού· επισημαίνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει επίσης πέντε 
δωρεάν συναντήσεις με ψυχολόγους και 
διοργανώνει παρουσιάσεις σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης της εξουθένωσης 
και, για τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά 
με τον τρόπο εντοπισμού και 
αντιμετώπισης της παρενόχλησης·

Or. en

Τροπολογία 10
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσαν την 
ευεξία του προσωπικού, όπως το δίκτυο 
προσώπων εμπιστευτικής επικοινωνίας του 
Συνεδρίου σε ολόκληρο τον οργανισμό για 
την παροχή επαγγελματικής και, εφόσον 
ζητηθεί, ανώνυμης υποστήριξης στα μέλη 
του προσωπικού· επισημαίνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει επίσης 
δωρεάν πρόσβαση σε ψυχολόγους·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις δραστηριότητες του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που αφορούσαν την ευεξία του 
προσωπικού, όπως το δίκτυο προσώπων 
εμπιστευτικής επικοινωνίας του Συνεδρίου 
σε ολόκληρο τον οργανισμό για την 
παροχή επαγγελματικής και, εφόσον 
ζητηθεί, ανώνυμης υποστήριξης στα μέλη 
του προσωπικού· επισημαίνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει επίσης 
δωρεάν πρόσβαση σε ψυχολόγους·

Or. en

Τροπολογία 11
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μείωση του αριθμού των γυναικών 
διευθυντών από 30 % το 2018 σε 20 % το 
2019, και του αριθμού των γυναικών 
προϊσταμένων μονάδας από 39 % το 2018 
σε 35 % το 2019· σημειώνει, ωστόσο, την 
ελαφρά αύξηση των γυναικών μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από 21 % το 2018 
σε 26 % το 2019· υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να 
υποστηρίξει τη διαδικασία διορισμού των 
μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των 
γυναικών (επτά γυναίκες και 20 άνδρες 
ήταν μέλη το 2019)·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μείωση του αριθμού των γυναικών 
διευθυντών από 30 % το 2018 σε 20 % το 
2019, και του αριθμού των γυναικών 
προϊσταμένων μονάδας από 39 % το 2018 
σε 35 % το 2019· σημειώνει την ελαφρά 
αύξηση των γυναικών μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από 21 % το 2018 
σε 26 % το 2019· υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να 
υποστηρίξει την αναθεώρηση της 
διαδικασίας διορισμού των μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να 
επιτευχθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων (επτά γυναίκες και 20 άνδρες ήταν 
μέλη το 2019)·

Or. en
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Τροπολογία 12
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μείωση του αριθμού των γυναικών 
διευθυντών από 30 % το 2018 σε 20 % το 
2019, και του αριθμού των γυναικών 
προϊσταμένων μονάδας από 39 % το 2018 
σε 35 % το 2019· σημειώνει, ωστόσο, την 
ελαφρά αύξηση των γυναικών μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από 21 % το 2018 
σε 26 % το 2019· υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να 
υποστηρίξει τη διαδικασία διορισμού των 
μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των 
γυναικών (επτά γυναίκες και 20 άνδρες 
ήταν μέλη το 2019)·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μείωση του αριθμού των γυναικών 
διευθυντών από 30 % το 2018 σε 20 % το 
2019, και του αριθμού των γυναικών 
προϊσταμένων μονάδας από 39 % το 2018 
σε 35 % το 2019· σημειώνει, ωστόσο, την 
ελαφρά αύξηση των γυναικών μελών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου από 21 % το 2018 
(έξι από τα 28 μέλη) σε 25 % το 2019 
(επτά από τα 28 μέλη)· υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να 
υποστηρίξει τη διαδικασία διορισμού των 
μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των 
γυναικών, υπενθυμίζοντας την 
πρόσκληση προς τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν πιο ενεργά τις γυναίκες να 
υποβάλουν υποψηφιότητα για τέτοιου 
είδους θέσεις· επαναλαμβάνει ότι το 
Συμβούλιο θα πρέπει πάντα να υποβάλλει 
τουλάχιστον δύο υποψηφίους, μία 
γυναίκα και έναν άνδρα, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διορισμού·

Or. en

Τροπολογία 13
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμμετοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στη Μικτή Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών 
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και στο σχέδιο δράσης για τις ίσες 
ευκαιρίες για την περίοδο 2018-2020, το 
οποίο εξετάζει επίσης τα ζητήματα της 
ηλικίας και της αναπηρίας· ζητεί από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η γεωγραφική 
εγγύτητα της Γαλλίας, του Βελγίου και 
της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο 
μπορεί να αποτελεί έναν λόγο για τον 
οποίο οι τρεις αυτές ιθαγένειες 
υπερεκπροσωπούνται εν γένει μεταξύ των 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
σημειώνει, ωστόσο, τη σταθερή θέση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά την 
πρόσληψη νέων μελών του προσωπικού, 
το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργεί 
αποκλειστικά προς το συμφέρον της 
υπηρεσίας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
την ιθαγένεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

15. παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να καταβάλει προσπάθειες για περαιτέρω 
βελτιώσεις στο πλαίσιο της ισόρροπης 
γεωγραφικής εκπροσώπησης του 
προσωπικού (ειδικά για τις ομάδες 
καθηκόντων AST 1-4 και 5-9 
παρατηρείται σημαντική 
υπερεκπροσώπηση ορισμένων 
εθνικοτήτων)· καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να καταρτίσει σχέδιο δράσης 
για την πρόσληψη νέων μελών του 
προσωπικού όσον αφορά την ιθαγένεια, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 15
Alin Mituța, Martina Dlabajová, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι η γεωγραφική 15. επισημαίνει ότι η γεωγραφική 
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εγγύτητα της Γαλλίας, του Βελγίου και της 
Γερμανίας με το Λουξεμβούργο μπορεί να 
αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο οι τρεις 
αυτές ιθαγένειες υπερεκπροσωπούνται εν 
γένει μεταξύ των υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, 
ωστόσο, τη σταθερή θέση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι, κατά την πρόσληψη νέων 
μελών του προσωπικού, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ενεργεί αποκλειστικά προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη την ιθαγένεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης·

εγγύτητα της Γαλλίας, του Βελγίου και της 
Γερμανίας με το Λουξεμβούργο μπορεί να 
αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο οι τρεις 
αυτές ιθαγένειες υπερεκπροσωπούνται εν 
γένει μεταξύ των υπαλλήλων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει, 
ωστόσο, τη σταθερή θέση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ότι, κατά την πρόσληψη νέων 
μελών του προσωπικού, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ενεργεί αποκλειστικά προς το 
συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς να 
λαμβάνει υπόψη την ιθαγένεια, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης· ζητεί την 
ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας 
του προσωπικού, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει ότι ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας είναι διαθέσιμες για όλα τα μέλη 
του προσωπικού, εκτός από ορισμένες 
κατηγορίες για τις οποίες αυτό δεν είναι 
εφικτό για πρακτικούς λόγους· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η μεγάλη πλειονότητα των 
μελών του προσωπικού που 
επωφελήθηκαν από τις εν λόγω ρυθμίσεις 
εργασίας το 2019 ήταν γυναίκες (το 87 % 
του προσωπικού που εργάζεται με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης και το 
68 % του προσωπικού που έλαβε γονική 
άδεια)· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
εξετάσει την κατάσταση αυτή στο 
πλαίσιο των πολιτικών του για τις 
ευκαιρίες σταδιοδρομίας και την 
πολυμορφία·

Or. en



AM\1223307EL.docx 13/38 PE680.752v01-00

EL

Τροπολογία 17
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. συμμερίζεται τις παρατηρήσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το 
υψηλό κόστος διαβίωσης στο 
Λουξεμβούργο ως έναν από τους κύριους 
παράγοντες που οδηγούν σε δυσκολίες 
στην πρόσληψη και τη διατήρηση 
προσωπικού· εκφράζει τις ανησυχίες του 
για το αυξανόμενο πρόβλημα της 
διαφοράς στην αγοραστική δύναμη που 
αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι της 
Ένωσης που είναι τοποθετημένοι στο 
Λουξεμβούργο·

Or. en

Τροπολογία 18
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί όσον αφορά την 
ασφάλεια του προσωπικού, και 
συγκεκριμένα ένα σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση 
συμβάντων μεγάλης κλίμακας, μια 
εσωτερική διαδικασία σε περίπτωση 
πιθανού πυρηνικού ατυχήματος και μια 
συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών με την 
ΕΥΕΔ για να επωφεληθεί από τις 
συμβουλές της σχετικά με τις αποστολές 
σε χώρες υψηλού και κρίσιμου επιπέδου 
απειλής·

Or. en
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Τροπολογία 19
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σύσταση της επιτροπής του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδια 
για την ψηφιοποίηση με στόχο την 
προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του ελέγχου, στο 
πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με τίτλο «Ο 
έλεγχος του ΕΕΣ γίνεται ψηφιακός»· 
σημειώνει ότι, το 2019, το εργαστήριο του 
ΕΕΣ υποστήριξε δέκα ελεγκτικά 
καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πιλοτικού έργου για τη χρήση μαζικών 
δεδομένων για τον έλεγχο απόδοσης· 
ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με τυχόν εμπόδια που συναντά 
κατά την αναζήτηση δεδομένων σε 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο από τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι τα συστήματα ΤΠ του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζονται σε 
στέρεες αρχιτεκτονικές αρχές που 
λαμβάνουν υπόψη μια προσέγγιση 
κόστους/οφέλους σε σχέση με τις βασικές 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η απόφαση αριθ. 6-2019 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
πολιτική ανοικτών δεδομένων και την 
περαιτέρω χρήση εγγράφων 
δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου 2019, 
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τεχνολογίες που ανατίθενται σε διοργανικό 
επίπεδο· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο χρησιμοποιεί τεχνολογίες 
ανοικτής πηγής σύμφωνα με τις εν λόγω 
αρχές·

και για το ότι τα συστήματα ΤΠ του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου βασίζονται σε 
στέρεες αρχιτεκτονικές αρχές που 
λαμβάνουν υπόψη μια προσέγγιση 
κόστους/οφέλους σε σχέση με τις βασικές 
τεχνολογίες που ανατίθενται σε διοργανικό 
επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανοικτής πηγής 
σύμφωνα με τις εν λόγω αρχές· ενθαρρύνει 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει 
προτεραιότητα στις τεχνολογίες ανοικτού 
κώδικα προκειμένου να αποτρέψει τον 
εγκλωβισμό σε παρόχους, να διατηρήσει 
τον έλεγχο των οικείων τεχνικών 
συστημάτων, να παράσχει ισχυρότερες 
διασφαλίσεις για την προστασία της 
ιδιωτικότητας και των δεδομένων των 
χρηστών, και να αυξήσει την ασφάλεια 
και τη διαφάνεια για το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 21
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 
2016 το Ελεγκτικό Συνέδριο κατάρτισε 
σχέδιο δράσης το οποίο θα προετοιμαστεί 
για τον γενικό κανονισμό για την 
προστασία δεδομένων και θα 
συμμορφωθεί με τον εν λόγω κανονισμό 
μόλις τεθεί σε εφαρμογή στα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης· σημειώνει ότι οι ευθύνες για την 
προστασία των δεδομένων και την 
ασφάλεια των πληροφοριών 
αναδιαρθρώθηκαν το 2019 με σκοπό τον 
διαχωρισμό και την ενίσχυση των 
διατιθέμενων πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 22
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να ακολουθήσει τις συστάσεις του ΕΕΠΔ 
σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση της 
διοργανικής συμφωνίας αδειοδότησης 
και της σύμβασης εφαρμογής που 
υπεγράφη μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ένωσης και της Microsoft το 2018, με 
στόχο την επίτευξη ψηφιακής 
κυριαρχίας, την αποφυγή του 
εγκλωβισμού και της έλλειψης ελέγχου 
των προμηθευτών, και τη διασφάλιση της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 23
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να διερευνήσει τη δυνατότητα 
προσχώρησης στο μητρώο διαφάνειας 
βάσει συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών· 
αναγνωρίζει τη διοργανική συνεργασία 
μέσω συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών 
μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών 
της Ένωσης· ενδιαφέρεται να μάθει αν 
διεξάγεται ανάλυση κόστους-οφέλους πριν 
από τη σύναψη κάθε συμφωνίας·

25. συνιστά ένθερμα στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο να προσχωρήσει στο μητρώο 
διαφάνειας βάσει συμφωνίας επιπέδου 
υπηρεσιών· αναγνωρίζει τη διοργανική 
συνεργασία μέσω συμφωνιών επιπέδου 
υπηρεσιών μεταξύ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και άλλων θεσμικών οργάνων 
και οργανισμών της Ένωσης· ενδιαφέρεται 
να μάθει αν διεξάγεται ανάλυση κόστους-
οφέλους πριν από τη σύναψη κάθε 
συμφωνίας·
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Or. en

Τροπολογία 24
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 
να παρασχεθεί ένα δομημένο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να 
διευκολυνθεί η έγκαιρη ανταλλαγή 
πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/20136και των 
αποφάσεων του Δικαστηρίου σχετικά με 
τις εσωτερικές έρευνες· σημειώνει ότι η 
ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει επίσης 
διατάξεις σχετικά με μη επιχειρησιακά 
ζητήματα, όπως η διοργάνωση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων 
και η ανταλλαγή προσωπικού· σημειώνει 
ότι, το 2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανέφερε δέκα υποθέσεις εικαζόμενης 
απάτης έναντι εννέα υποθέσεων το 2018 
(οκτώ υποθέσεις εντοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των ελεγκτικών εργασιών και 
έγιναν δύο καταγγελίες από τρίτους)·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 η οποία παρέχει ένα δομημένο 
πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, και διευκολύνει την έγκαιρη 
ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/20136 και των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες· σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με 
μη επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και η ανταλλαγή 
προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2019, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε δέκα 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης έναντι 
εννέα υποθέσεων το 2018 (οκτώ υποθέσεις 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ελεγκτικών εργασιών και έγιναν δύο 
καταγγελίες από τρίτους)·

_________________ _________________
6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 

6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
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1). 1).

Or. en

Τροπολογία 25
Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 
να παρασχεθεί ένα δομημένο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διευκολυνθεί 
η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/20136και των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες· σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με 
μη επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και η ανταλλαγή 
προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2019, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε δέκα 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης έναντι 
εννέα υποθέσεων το 2018 (οκτώ υποθέσεις 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ελεγκτικών εργασιών και έγιναν δύο 
καταγγελίες από τρίτους)·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 
να παρασχεθεί ένα δομημένο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διευκολυνθεί 
η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/20136 και των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι από την ρύθμιση 
προέκυψε ήδη αποτελεσματικότερη 
συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και της OLAF, δημιουργία 
μόνιμων σημείων επαφής που επιτρέπουν 
συχνές ανταλλαγές και ταχύτερη και πιο 
τακτική ανατροφοδότηση σχετικά με 
υποθέσεις που διαβιβάζονται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην OLAF· 
σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με 
μη επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και η ανταλλαγή 
προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2019, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε δέκα 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης έναντι 
εννέα υποθέσεων το 2018 (οκτώ υποθέσεις 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ελεγκτικών εργασιών και έγιναν δύο 
καταγγελίες από τρίτους)·

_________________ _________________
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6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 26
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 
να παρασχεθεί ένα δομημένο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διευκολυνθεί 
η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/20136και των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες· σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με 
μη επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και η ανταλλαγή 
προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2019, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε δέκα 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης έναντι 
εννέα υποθέσεων το 2018 (οκτώ υποθέσεις 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ελεγκτικών εργασιών και έγιναν δύο 

26. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη διοικητική ρύθμιση που υπεγράφη το 
2019 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου 
να παρασχεθεί ένα δομημένο πλαίσιο 
συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διευκολυνθεί 
η έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 883/20131a και των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις εσωτερικές 
έρευνες· σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με 
μη επιχειρησιακά ζητήματα, όπως η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
εργαστηρίων και η ανταλλαγή 
προσωπικού· σημειώνει ότι, το 2019, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε δέκα 
υποθέσεις εικαζόμενης απάτης έναντι 
εννέα υποθέσεων το 2018 (οκτώ υποθέσεις 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
ελεγκτικών εργασιών και έγιναν δύο 
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καταγγελίες από τρίτους)· καταγγελίες από τρίτους)· ζητεί από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει έκθεση 
στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν οι εν 
λόγω υποθέσεις εικαζόμενης απάτης από 
τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές·

_________________ _________________
1a Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 
2013, σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 
1).

Or. en

Τροπολογία 27
Ádám Kósa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος 30. σημειώνει ότι ο Ευρωπαίος 
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Διαμεσολαβητής κάλεσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο (στο πλαίσιο διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε με όλα τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης) να σχολιάσει το 
σχέδιο πρακτικών συστάσεων του 
Διαμεσολαβητή προς τη διοίκηση της ΕΕ 
σχετικά με τη χρήση των επίσημων 
γλωσσών της ΕΕ κατά την επικοινωνία με 
το κοινό (υπόθεση SI/98/2018/DDJ), και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε ότι η 
τρέχουσα πολιτική του είναι ήδη σύμφωνη·

Διαμεσολαβητής κάλεσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο (στο πλαίσιο διαβούλευσης που 
πραγματοποιήθηκε με όλα τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης) να σχολιάσει το 
σχέδιο πρακτικών συστάσεων του 
Διαμεσολαβητή προς τη διοίκηση της ΕΕ 
σχετικά με τη χρήση των επίσημων 
γλωσσών της ΕΕ κατά την επικοινωνία με 
το κοινό (υπόθεση SI/98/2018/DDJ), και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε ότι η 
τρέχουσα πολιτική του είναι ήδη σύμφωνη· 
ζητεί να συμπεριληφθούν επίσης στη 
διαδικασία αυτή οι εθνικές νοηματικές 
γλώσσες·

Or. en

Τροπολογία 28
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα 
ιδιωτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
LinkedIn, Facebook, Instagram και 
Twitter, και ότι αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις 
δημοσιεύσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
εμφανίστηκαν σχεδόν 24 εκατομμύρια 
φορές, πάνω από τέσσερις φορές 
περισσότερο από ό, τι το 2018· σημειώνει 
ότι ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε 
κατά 31 %· ενθαρρύνει το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να καθιερώσει την παρουσία 
του σε ελεύθερα και ανοικτού κώδικα 
δίκτυα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως το Mastodon, για την επίτευξη 
περαιτέρω διαφάνειας και ευρύτερης 
προβολής·

Or. en
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Τροπολογία 29
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται, όπως για παράδειγμα τη 
μέτρηση του ποσοστού εκτέλεσης των 
συστάσεών του· επισημαίνει ότι από την 
ανάλυση αυτή προέκυψε πως ποσοστό 96 
% των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην 
ετήσια έκθεσή για το 2015 και το 94 % 
των συστάσεων που περιέχονται στις 
ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 
2015 υλοποιήθηκε είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον είτε μερικώς· σημειώνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες 
εκθέσεις, τρεις γνώμες, 18 προβολές 
ελέγχου και τέσσερις άλλες δημοσιεύσεις, 
οι οποίες αποτελούν μέρος των συνολικά 
67 δημοσιεύσεων που εξέδωσε το 2019·

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται· επισημαίνει με εκτίμηση ότι 
από την ανάλυση αυτή προέκυψε πως 
ποσοστό 96 % των συστάσεων που 
διατυπώθηκαν στην ετήσια έκθεσή για το 
2015 και το 94 % των συστάσεων που 
περιέχονται στις ειδικές εκθέσεις που 
δημοσιεύτηκαν το 2015 υλοποιήθηκε είτε 
πλήρως είτε ως επί το πλείστον είτε 
μερικώς· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες εκθέσεις, 
τρεις γνώμες, 18 προβολές ελέγχου και 
τέσσερις άλλες δημοσιεύσεις, οι οποίες 
αποτελούν μέρος των συνολικά 67 
δημοσιεύσεων που εξέδωσε το 2019·

Or. en

Τροπολογία 30
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται, όπως για παράδειγμα τη 
μέτρηση του ποσοστού εκτέλεσης των 
συστάσεών του· επισημαίνει ότι από την 
ανάλυση αυτή προέκυψε πως ποσοστό 96 
% των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην 
ετήσια έκθεσή για το 2015 και το 94 % 

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται, όπως για παράδειγμα τη 
μέτρηση του ποσοστού εκτέλεσης των 
συστάσεών του· επισημαίνει ότι από την 
ανάλυση αυτή προέκυψε πως ποσοστό 96 
% των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην 
ετήσια έκθεσή για το 2015 και το 94 % 
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των συστάσεων που περιέχονται στις 
ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 
2015 υλοποιήθηκε είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον είτε μερικώς· σημειώνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες 
εκθέσεις, τρεις γνώμες, 18 προβολές 
ελέγχου και τέσσερις άλλες δημοσιεύσεις, 
οι οποίες αποτελούν μέρος των συνολικά 
67 δημοσιεύσεων που εξέδωσε το 2019·

των συστάσεων που περιέχονται στις 
ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 
2015 υλοποιήθηκε είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον είτε μερικώς· σημειώνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες 
εκθέσεις, 36 ειδικές εκθέσεις, τρεις 
γνώμες, 18 προβολές ελέγχου και τέσσερις 
άλλες δημοσιεύσεις, οι οποίες αποτελούν 
μέρος των συνολικά 67 δημοσιεύσεων που 
εξέδωσε το 2019· σημειώνει ότι, το 2019, 
περίπου το 52 % των πόρων ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου χρησιμοποιήθηκαν 
για τις εργασίες του σχετικά με τη 
δήλωση αξιοπιστίας και τους 
δημοσιονομικούς ελέγχους των 
οργανισμών και άλλων οργανισμών της 
Ένωσης· ζητεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να υποβάλει έκθεση σχετικά με 
τον αντίκτυπο και την ικανοποίηση των 
ειδικών του εκθέσεων και άλλων 
προϊόντων, καθώς και σχετικά με τα 
επιλεγμένα θέματα ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 31
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται, όπως για παράδειγμα τη 
μέτρηση του ποσοστού εκτέλεσης των 
συστάσεών του· επισημαίνει ότι από την 
ανάλυση αυτή προέκυψε πως ποσοστό 96 
% των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην 
ετήσια έκθεσή για το 2015 και το 94 % 
των συστάσεων που περιέχονται στις 
ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 
2015 υλοποιήθηκε είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον είτε μερικώς· σημειώνει ότι το 

32. αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εφαρμόζει ένα σύνολο βασικών 
δεικτών επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται, όπως για παράδειγμα τη 
μέτρηση του ποσοστού εκτέλεσης των 
συστάσεών του· επισημαίνει ότι από την 
ανάλυση αυτή προέκυψε πως ποσοστό 96 
% των συστάσεων που διατυπώθηκαν στην 
ετήσια έκθεσή για το 2015 και το 94 % 
των συστάσεων που περιέχονται στις 
ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν το 
2015 υλοποιήθηκε είτε πλήρως είτε ως επί 
το πλείστον είτε μερικώς· σημειώνει ότι το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες 
εκθέσεις, τρεις γνώμες, 18 προβολές 
ελέγχου και τέσσερις άλλες δημοσιεύσεις, 
οι οποίες αποτελούν μέρος των συνολικά 
67 δημοσιεύσεων που εξέδωσε το 2019·

Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έξι ετήσιες 
εκθέσεις, τρεις γνώμες, 18 προβολές 
ελέγχου και τέσσερις άλλες δημοσιεύσεις, 
οι οποίες αποτελούν μέρος των συνολικά 
67 δημοσιεύσεων που εξέδωσε το 2019· 
καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει 
το ενδεχόμενο αναθεώρησης των 
βασικών δεικτών επιδόσεών του 
προκειμένου να βελτιώσει την υποβολή 
εκθέσεων με τη βοήθεια καλύτερα 
καθορισμένων στόχων·

Or. en

Τροπολογία 32
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
εξετάσει άλλους τρόπους για την παροχή 
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με 
τις διοικητικές δαπάνες των άλλων 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο 
πλαίσιο της απαλλαγής· επαναλαμβάνει 
ότι η συνολική προσέγγιση του ελέγχου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου χρήζει 
περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών και 
καλύτερα στοχευμένης αξιολόγησης· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια 
πιο εξειδικευμένη επανεξέταση των 
διοικητικών δαπανών και των 
δραστηριοτήτων στήριξης άλλων 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, ιδίως σε 
θέματα που αποκτούν μεγαλύτερη 
σημασία ή ακόμη και κρίσιμης σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 33
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαπιστώνει σημαντική αύξηση του 
ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης, 
με ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη των ειδικών 
του εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 34
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, να καταρτίζει 
τις ειδικές εκθέσεις του εν γένει εντός 13 
μηνών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο 
μέσος χρόνος για την εκπόνηση των 
ειδικών εκθέσεων εξακολουθεί να είναι 
μεγαλύτερος από αυτό το χρονικό όριο·

Or. en

Τροπολογία 35
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. σημειώνει ότι το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι ο κ. Pinxten παραβίασε 
τον κώδικα δεοντολογίας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τα Μέλη του, 
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καταχρώμενος τα δικαιώματα και τα 
προνόμια που συνδέονται με τη θέση του 
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που δεν 
σχετίζονται με τα καθήκοντά του, 
πραγματοποιώντας αδικαιολόγητες 
απουσίες και παραλείποντας να δηλώσει 
εξωτερικές δραστηριότητες, 
διαβιβάζοντας εμπιστευτικές 
πληροφορίες με μη εγκεκριμένο τρόπο, 
ενώ παράλληλα ήταν σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε από την 
OLAF να διεξαγάγει έρευνα, προσέφυγε 
στο Δικαστήριο και δεσμεύεται να 
συμμορφωθεί με τις συνιστώμενες 
κυρώσεις για την ανάκτηση όλων των 
ζημιών για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι από τον έλεγχο 
προέκυψε ότι η υπόθεση πρώην μέλους 
που διερευνήθηκε από την OLAF ήταν 
μεμονωμένη περίπτωση· τονίζει ότι η 
έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσίαζαν 
ορισμένες ελλείψεις οι οποίες, ωστόσο, 
έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
έκτοτε και ότι, συνολικά, οι διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται 
σήμερα είναι αξιόπιστες· λαμβάνει υπόψη 
ότι η IAS διατύπωσε συστάσεις με στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου, ότι η έκθεση 
ελέγχου ήταν αυστηρά εμπιστευτική και 
ότι όλα τα μέλη και ο Γενικός Γραμματέας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλαβαν την 

34. σημειώνει ότι από τον έλεγχο 
προέκυψε ότι η υπόθεση πρώην μέλους 
που διερευνήθηκε από την OLAF ήταν 
μεμονωμένη περίπτωση· σημειώνει ότι η 
έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσίαζαν 
ορισμένες ελλείψεις οι οποίες, ωστόσο, 
έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
έκτοτε και ότι, συνολικά, οι διαδικασίες 
διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονται 
σήμερα είναι αξιόπιστες· λαμβάνει υπόψη 
ότι η IAS διατύπωσε συστάσεις με στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου, ότι η έκθεση 
ελέγχου ήταν αυστηρά εμπιστευτική και 
ότι όλα τα μέλη και ο Γενικός Γραμματέας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλαβαν την 
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έκθεση· έκθεση·

Or. en

Τροπολογία 37
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επισημαίνει τις προτάσεις του 
γενικού εισαγγελέα Hogan, της 17 
Δεκεμβρίου 20201α, στις οποίες αναφέρει 
σαφώς ότι υπήρξε παράβαση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
ιδιότητα του μέλους του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και συνιστά κύρωση που 
αντιστοιχεί στην απώλεια των δύο τρίτων 
των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
των συναρτώμενων προς αυτά παροχές 
του κ. Pinxten από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης στην υπό κρίση 
υπόθεση·
_________________
1α Υπόθεση C-130/19, Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο κατά Karel Pinxten 
(Άρθρο 286, παράγραφος 6, ΣΛΕΕ – 
Παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν 
εκ της θέσεως πρώην μέλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Έκπτωση από το δικαίωμα 
προς σύνταξη ή από άλλα αντ’ αυτού 
ωφελήματα)

Or. en

Τροπολογία 38
Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η IAS θεωρεί ότι έχουν 
διενεργηθεί συνολικά αξιόπιστοι 
κατασταλτικοί έλεγχοι για τους 
περισσότερους από τους τομείς υψηλού 
κινδύνου του έργου των διευθύνσεων της 
Γενικής Γραμματείας, με βάση το μητρώο 
κινδύνων και τους επιχειρησιακούς 
στόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι ενημερώνεται (ιδίως στο 
πλαίσιο των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο 
έρευνας της OLAF σχετικά με πρώην 
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) πως η 
IAS δεν έχει παρατηρήσει ελλείψεις τόσο 
σημαντικές ώστε να θέτουν σοβαρά υπό 
αμφισβήτηση τη συνολική αξιοπιστία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που 
έθεσε σε εφαρμογή ο κύριος διατάκτης 
όσον αφορά τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δημοσιονομικών 
πράξεων το 2019·

37. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η IAS θεωρεί ότι έχουν 
διενεργηθεί συνολικά αξιόπιστοι 
κατασταλτικοί έλεγχοι για τους 
περισσότερους από τους τομείς υψηλού 
κινδύνου του έργου των διευθύνσεων της 
Γενικής Γραμματείας, με βάση το μητρώο 
κινδύνων και τους επιχειρησιακούς 
στόχους· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι ενημερώνεται (ιδίως στο 
πλαίσιο των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο 
έρευνας της OLAF σχετικά με πρώην 
μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) πως η 
IAS δεν έχει παρατηρήσει ελλείψεις τόσο 
σημαντικές ώστε να θέτουν σοβαρά υπό 
αμφισβήτηση τη συνολική αξιοπιστία των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που 
έθεσε σε εφαρμογή ο κύριος διατάκτης 
όσον αφορά τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των δημοσιονομικών 
πράξεων το 2019 και θα εκτιμούσε, 
επίσης, αντίστοιχες ενημερώσεις και στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 39
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. συμφωνεί με την τρέχουσα 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της 
δήλωσης αξιοπιστίας, μεγαλύτερη εστίαση 
στις πτυχές επιδόσεων της δράσης της 
Ένωσης και διασφάλιση της μετάδοσης 
σαφών μηνυμάτων στο κοινό· 
επαναλαμβάνει ότι το 2019 μια ομάδα 
τεσσάρων ανώτατων ελεγκτικών οργάνων 
(τα ανώτατα όργανα ελέγχου της Εσθονίας, 
των Κάτω Χωρών, της Δανίας και των 

38. συμφωνεί με την τρέχουσα 
στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
βελτίωση της προστιθέμενης αξίας της 
δήλωσης αξιοπιστίας, μεγαλύτερη εστίαση 
στις πτυχές επιδόσεων της δράσης της 
Ένωσης και διασφάλιση της μετάδοσης 
σαφών μηνυμάτων στο κοινό· σημειώνει 
ότι το 2019 μια ομάδα τεσσάρων 
ανώτατων ελεγκτικών οργάνων (τα 
ανώτατα όργανα ελέγχου της Εσθονίας, 
των Κάτω Χωρών, της Δανίας και των 



AM\1223307EL.docx 29/38 PE680.752v01-00

EL

Ηνωμένων Πολιτειών) διενήργησε 
αξιολόγηση από ομοτίμους της 
στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
σημειώνει ότι η έκθεση δημοσιεύθηκε τον 
Μάρτιο του 2020 και παρέχει πολύτιμες 
πληροφορίες για την επόμενη στρατηγική·

Ηνωμένων Πολιτειών) διενήργησε 
αξιολόγηση από ομοτίμους της 
στρατηγικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
σημειώνει ότι η έκθεση δημοσιεύθηκε τον 
Μάρτιο του 2020 και παρέχει πολύτιμες 
πληροφορίες για την επόμενη στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 40
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι ο κ. Opioła προτάθηκε 
από την πολωνική κυβέρνηση και στη 
συνέχεια διορίστηκε στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο από το Συμβούλιο, παρά το 
γεγονός ότι μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία 
στο Κοινοβούλιο (536 έως 156 ψήφοι) 
αντιτίθεται στην υποψηφιότητά του, 
λόγω της συμμετοχής του στην εθνική 
πολιτική σκηνή, τη σαφή έλλειψη πείρας 
του όσον αφορά τον δημοσιονομικό 
έλεγχο και την προηγούμενη κατάχρηση 
κρατικής περιουσίας για τους σκοπούς 
πολιτικής εκστρατείας·

Or. en

Τροπολογία 41
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
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καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις·

καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· τονίζει τους νέους κανόνες για 
την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά 
τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων και 
οδηγών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα ταξίδια των μελών συνδέονται με την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους· 
σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 και 
καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά ύψους 
100 EUR για τη μη επίσημη χρήση των 
οχημάτων, καθώς και ευθύνη των μελών 
και του Γενικού Γραμματέα για ορισμένες 
δαπάνες και επιβαρύνσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις· ζητεί 
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ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις· από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την παρακολούθηση του 
κόστους και της εξοικονόμησης που 
σχετίζονται με τη διαχείριση του στόλου 
οχημάτων· φρονεί, επιπλέον, ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει 
χρήση επίσημων οχημάτων για 
ιδιωτικούς σκοπούς· θεωρεί ότι η 
πρακτική αυτή μπορεί να βλάψει τη φήμη 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, γενικά, 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· 
ζητεί, συνεπώς, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να επανεξετάσει το θέμα και να 
τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 43
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις·

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις· 
επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για 
ιδιωτική χρήση δεν θα πρέπει να 
λαμβάνει χώρα σε καμία περίπτωση, 
δεδομένου ότι η πρακτική αυτή μπορεί να 
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βλάψει τη φήμη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και, εν γένει, των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις·

39. σημειώνει ότι τα μέλη επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούν υπηρεσιακά οχήματα 
κατά την άσκηση των επίσημων 
καθηκόντων τους· σημειώνει ότι η χρήση 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων για άλλα 
ταξίδια συμπληρώνει την εκτέλεση των εν 
λόγω καθηκόντων και ότι, από την 1η 
Ιανουαρίου 2017, το κόστος και τα 
χιλιόμετρα που σχετίζονται με τη χρήση 
υπηρεσιακών οχημάτων έχουν μειωθεί 
σημαντικά· σημειώνει ότι οι νέοι κανόνες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 
και καθιέρωσαν μηνιαία συνεισφορά 
ύψους 100 EUR για τη μη επίσημη χρήση 
των οχημάτων, καθώς και ευθύνη των 
μελών και του Γενικού Γραμματέα για 
ορισμένες δαπάνες και επιβαρύνσεις· είναι 
της γνώμης ότι τα οχήματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για υπηρεσιακή 
χρήση· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να επανεξετάσει τους νέους κανόνες 
σχετικά με τη χρήση των οχημάτων, 
δεδομένου ότι το μηνιαίο τέλος δεν είναι 
ανάλογο προς τα πραγματικά κόστη για 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 45
Luke Ming Flanagan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε 
πολύ περιορισμένη συνέχεια στην 
παράγραφο 18 του ψηφίσματος 
απαλλαγής για το 2018 σχετικά με την 
ανάγκη τήρησης μητρώου αδειών για τα 
μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
εξετάσει το ενδεχόμενο διενέργειας 
συγκριτικής ανάλυσης των κανόνων και 
των βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν 
σε άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
όσον αφορά την παρουσία και την 
απουσία υψηλόβαθμων δημόσιων 
λειτουργών της Ένωσης, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/300· 
υπενθυμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο 
ζήτησε σαφώς από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να θεσπίσει διαδικασίες για την 
τήρηση μητρώου ετήσιας άδειας, 
αναρρωτικής άδειας και απουσίας από 
την εργασία για άλλους λόγους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική καταγραφή όλων των 
αδειών των μελών· τονίζει ότι η τρέχουσα 
πρακτική θα μπορούσε να υπονομεύσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. en

Τροπολογία 46
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. εκτιμά το γεγονός ότι, 
λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων 

40. σημειώνει ότι, λαμβανομένων 
υπόψη των υποχρεώσεων των μελών να 
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των μελών να παρίστανται σε όλες τις 
συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
των τμημάτων και της διοικητικής 
επιτροπής στην οποία ανήκουν, η 
γραμματεία του Συνεδρίου τηρεί μητρώο 
παρουσιών· σημειώνει ότι στο μητρώο 
φαίνονται οι παρουσίες και οι απουσίες 
των μελών, όπως επίσης φαίνεται ποιες 
απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες από 
τον Πρόεδρο· σημειώνει ότι το μητρώο 
παρουσιών αποτελεί μέρος των κανόνων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού 
του·

παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τμημάτων και 
της διοικητικής επιτροπής στην οποία 
ανήκουν, η γραμματεία του Συνεδρίου 
τηρεί μητρώο παρουσιών· σημειώνει ότι 
στο μητρώο φαίνονται οι παρουσίες και οι 
απουσίες των μελών, όπως επίσης φαίνεται 
ποιες απουσίες θεωρούνται 
δικαιολογημένες από τον Πρόεδρο· 
σημειώνει ότι το μητρώο παρουσιών 
αποτελεί μέρος των κανόνων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή 
του εσωτερικού κανονισμού του·

Or. en

Τροπολογία 47
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα τριών καταγγελιών 
παρενόχλησης, οι οποίες αναφέρθηκαν και 
διερευνήθηκαν το 2019· σημειώνει ότι η 
διαχείρισή τους έγινε σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
πολιτική για τη διατήρηση ικανοποιητικού 
εργασιακού περιβάλλοντος και την 
καταπολέμηση της ψυχολογικής και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης· σημειώνει 
ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, οι έρευνες 
για κάθε υπόθεση διενεργήθηκαν 
εσωτερικά και, επομένως, δεν 
συνεπάγονταν πρόσθετο κόστος· 
σημειώνει ότι η πολιτική του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την προστασία του 
προσωπικού από την παρενόχληση 
προβλέπεται να αξιολογείται ανά τριετία 
και ότι η διαδικασία αυτή αναμένεται να 
διεξαχθεί το 2020·

41. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα 
αποτελέσματα τριών καταγγελιών 
παρενόχλησης, οι οποίες αναφέρθηκαν και 
διερευνήθηκαν το 2019· σημειώνει ότι η 
διαχείρισή τους έγινε σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην 
πολιτική για τη διατήρηση ικανοποιητικού 
εργασιακού περιβάλλοντος και την 
καταπολέμηση της ψυχολογικής και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης· αναγνωρίζει 
ότι, όσον αφορά τις δαπάνες, οι έρευνες 
για κάθε υπόθεση διενεργήθηκαν 
εσωτερικά και, επομένως, δεν 
συνεπάγονταν πρόσθετο κόστος· εκφράζει 
την πρόθεση να αξιολογήσει την πολιτική 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την 
προστασία του προσωπικού από την 
παρενόχληση ανά τριετία και ότι η 
διαδικασία αυτή αναμένεται να διεξαχθεί 
το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 48
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
ανώτατα ελεγκτικά όργανα της Πολωνίας 
και της Κροατίας διενήργησαν σημαντική 
αξιολόγηση από ομοτίμους, του πλαισίου 
δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη των 
ομοτίμων, το σύστημα ελέγχου 
δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω με μια 
πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
κινδύνων δεοντολογίας, μεγαλύτερη 
συνέπεια και σαφήνεια στους κανόνες 
δεοντολογίας του και βελτιωμένες 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας·

42. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
ανώτατα ελεγκτικά όργανα της Πολωνίας 
και της Κροατίας διενήργησαν σημαντική 
αξιολόγηση από ομοτίμους, του πλαισίου 
δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 
σημειώνει ότι, κατά τη γνώμη των 
ομοτίμων, το σύστημα ελέγχου 
δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω με μια 
πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
κινδύνων δεοντολογίας, μεγαλύτερη 
συνέπεια και σαφήνεια στους κανόνες 
δεοντολογίας του και βελτιωμένες 
δραστηριότητες ενημέρωσης και 
επικοινωνίας· ζητεί ενισχυμένη αμοιβαία 
συνεργασία με τον μελλοντικό 
ανεξάρτητο φορέα δεοντολογίας (IEB), η 
οποία θα οδηγήσει σε σταθερή ανταλλαγή 
πληροφοριών στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων εντολών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και του IEB·

Or. en

Τροπολογία 49
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Λευτέρης Χριστοφόρου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 

43. παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 
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για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων, κάτι που θα αύξανε την 
αξιοπιστία τους· συμφωνεί ότι η επιτροπή 
δεοντολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στον βαθμό που ο Πρόεδρος και τα μέλη 
μπορούν να ζητούν συμβουλές για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·

για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων, κάτι που θα αύξανε την 
αξιοπιστία τους· συμφωνεί ότι η επιτροπή 
δεοντολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στον βαθμό που ο Πρόεδρος και τα μέλη 
μπορούν να ζητούν συμβουλές για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 50
Luke Ming Flanagan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 
για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων, κάτι που θα αύξανε την 
αξιοπιστία τους· συμφωνεί ότι η επιτροπή 
δεοντολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στον βαθμό που ο Πρόεδρος και τα μέλη 
μπορούν να ζητούν συμβουλές για 

43. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 
για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων, κάτι που θα αύξανε την 
αξιοπιστία τους· εκφράζει πάραυτα την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
δηλώσεις συμφερόντων είναι 
αυτοδηλωτικού χαρακτήρα και ότι, 
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οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·

δεδομένου του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου, ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ούτε η επιτροπή δεοντολογίας του 
διαθέτουν εξουσίες έρευνας, για να 
διασφαλίζουν την ακρίβεια και την 
πληρότητα των δεδομένων που 
δηλώνονται· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να διασφαλίσει ότι τα μέλη υποβάλλουν 
δηλώσεις συμφερόντων αντί δηλώσεων 
απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ισχύουσες 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της επιτροπής δεοντολογίας, 
πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απουσία σύγκρουσης 
συμφερόντων· συμφωνεί ότι η επιτροπή 
δεοντολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στον βαθμό που ο Πρόεδρος και τα μέλη 
μπορούν να ζητούν συμβουλές για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, αλλά το γεγονός αυτό δεν 
αποτελεί αυτοτελώς ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο για τη διασφάλιση της απουσίας 
συγκρούσεων συμφερόντων όπως έχει ήδη 
υπογραμμιστεί στο ψήφισμα απαλλαγής 
της περασμένης χρονιάς·
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Τροπολογία 51
Mikuláš Peksa
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 43. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
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παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 
για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων, κάτι που θα αύξανε την 
αξιοπιστία τους· συμφωνεί ότι η επιτροπή 
δεοντολογίας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στον βαθμό που ο Πρόεδρος και τα μέλη 
μπορούν να ζητούν συμβουλές για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με 
τη διαδικασία επανεξέτασης και 
τροποποίησης του κώδικα δεοντολογίας 
για τα μέλη του· υποστηρίζει τα 
συμπεράσματα της αξιολόγησης από 
ομοτίμους όσον αφορά την ανάγκη να 
καθιερωθούν τακτικές επικαιροποιήσεις 
των δηλώσεων συμφερόντων, κάτι που θα 
αύξανε την αξιοπιστία τους· συμφωνεί ότι 
η επιτροπή δεοντολογίας διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στον βαθμό που ο Πρόεδρος 
και τα μέλη μπορούν να ζητούν συμβουλές 
για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη 
δεοντολογία και την ερμηνεία του κώδικα 
δεοντολογίας· σημειώνει, επιπλέον, ότι η 
επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 
έγκριση κάθε εξωτερικής δραστηριότητας 
που αναλαμβάνουν τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των πρώην μελών 
που προτίθενται να ασκήσουν 
δραστηριότητα κατά το έτος μετά την 
αποχώρησή τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, γεγονός που αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της απουσίας συγκρούσεων 
συμφερόντων·
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