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Τροπολογία  1 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως το 

οικείο άρθρο 3, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως τα 

οικεία άρθρα 2 και 3, 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως το 

οικείο άρθρο 3, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως τα 

οικεία άρθρα 1 και 3, 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 

9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με μια ανοικτή, 

αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης7, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 

9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με μια ανοικτή, 

αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης7 και το ψήφισμα 

της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει 

συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 
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το διοικητικό δικονομικό δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης7α, 

_________________ _________________ 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0279. 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0279. 

 7α (2012/2024(INL)), ΕΕ C 440 της 

30.12.2015, σ. 17–23. 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΕΣ) αριθ. 17/2017 του Νοεμβρίου 2017 

σχετικά με την παρέμβαση της 

Επιτροπής στην ελληνική δημοσιονομική 

κρίση, 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΕΣ) αριθ. 17/2017 του Νοεμβρίου 2017 

σχετικά με την παρέμβαση της 

Επιτροπής στην ελληνική δημοσιονομική 

κρίση, 

διαγράφεται 

Or. de 
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Τροπολογία  6 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(ΕΕΣ) αριθ. 17/2017 του Νοεμβρίου 2017 

σχετικά με την παρέμβαση της 

Επιτροπής στην ελληνική δημοσιονομική 

κρίση, 

διαγράφεται 

Or. bg 

 

Τροπολογία  7 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

2 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται 

στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 

δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

των προσώπων που ανήκουν σε 

μειονότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

2 της ΣΕΕ ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 

3 της ΣΕΕ ορίζεται ότι η Ένωση έχει, 

μεταξύ άλλων, σκοπό να προάγει την 

ευημερία των λαών της και να εργάζεται 

για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης, 

με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική 

ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, 

μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική 

οικονομία της αγοράς που αποβλέπει στην 

πλήρη απασχόληση και την κοινωνική 

πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας 

και βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, και ότι η Ένωση 

καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 

3 της ΣΕΕ ορίζεται ότι η Ένωση έχει, 

μεταξύ άλλων, σκοπό να προάγει την 

ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 

λαών της και να εργάζεται για την αειφόρο 

ανάπτυξη της Ευρώπης, με γνώμονα την 

ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη 

σταθερότητα των τιμών, μια άκρως 

ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 

αγοράς που αποβλέπει στην πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, 

και το υψηλό επίπεδο προστασίας και 

βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, και ότι η Ένωση 

καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική 

δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών, την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), τα 

κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην 

Επιτροπή σαφείς και ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μεταφέρουν τις οδηγίες της ΕΕ στο 

εθνικό τους δίκαιο· 

 1Υπόθεση C-427/07, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, σκέψη 107 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τη νομολογία του Δικαστηρίου, τα 

κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην 

Επιτροπή σαφείς και ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μεταφέρουν τις οδηγίες της ΕΕ στο 

εθνικό τους δίκαιο1α 

 _________________ 

 1α Υπόθεση C-427/07 Επιτροπή κατά 

Ιρλανδίας, παράγραφος 107. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  12 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή 

εφαρμογή του δίκαιου της ΕΕ εγγυάται 

τα οφέλη των πολιτικών της Ένωσης για 

όλους τους ευρωπαίους πολίτες και ίσους 

όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με την κοινή πολιτική δήλωση των 

κρατών μελών και της Επιτροπής, της 

28ης Σεπτεμβρίου 20112α, και την κοινή 

πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 20113α, 

μπορεί τα κράτη μέλη, όταν κοινοποιούν 

στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο, να υποχρεώνονται, σε 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 

κοινοποιούν επίσης αποδεικτικά στοιχεία, 

σε μορφή «επεξηγηματικών εγγράφων», 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

μεταφέρουν τις οδηγίες στο εθνικό τους 

δίκαιο4α· 

 _________________ 

 2a ΕΕ 2011/C 369/02  

 3a ΕΕ 2011/C 369/03  

 4a Η τυποποιημένη αιτιολογική σκέψη 

στις εν λόγω οδηγίες διατυπώνεται ως 

εξής: Τα κράτη μέλη «αναλαμβάνουν να 

συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή 

περισσότερα επεξηγηματικά έγγραφα, τα 

οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή 
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πινάκων αντιστοιχίας ή άλλων εγγράφων 

που να χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό». 

«Κατά την υποβολή των σχετικών 

προτάσεων, η ανάγκη και η 

αναλογικότητα παροχής των εν λόγω 

εγγράφων θα αιτιολογείται για κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά» από την 

Επιτροπή. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  14 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 

έκδοση, τον Δεκέμβριο του 2016, της 

ανακοίνωσης με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: 

Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα 

αποτελέσματα»5a η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφάσισε να επικεντρωθεί σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη 

μέλη δεν κοινοποιούν τα μέτρα 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή τα εν 

λόγω μέτρα δεν επιτυγχάνουν την ορθή 

μεταφορά των οδηγιών, δεν 

συμμορφώνονται με απόφαση του 

Δικαστηρίου (όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ), 

ζημιώνουν σοβαρά τα οικονομικά 

συμφέροντα της ΕΕ ή παραβιάζουν τις 

αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ· 

 _________________ 

 5α C(2016) 8600, ΕΕ C 18 της 19.1.2017. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  15 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του της 25ης 

Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις 

προς την Επιτροπή σχετικά με τη 

θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, θεωρεί 

απαραίτητο, για την αντιμετώπιση του 

τρέχοντος δημοκρατικού ελλείμματος, να 

θεσπιστεί ένας νέος μηχανισμός που θα 

παρέχει ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο, 

βασιζόμενος σε υφιστάμενα μέσα και 

μηχανισμούς, ο οποίος θα πρέπει να 

εφαρμοστεί κατά τρόπο ομοιόμορφο σε 

όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε όλα 

τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με τη νέα πολιτική διασφάλισης της 

συμμόρφωσης με την κοινοτική 

νομοθεσία που ενέκρινε η Επιτροπή, 

θεωρείται ότι ο στόχος των EU Pilot δεν 

είναι να προσθέσει ένα μακρύ στάδιο στη 

διαδικασία επί παραβάσει, η οποία με τη 

σειρά της αποτελεί ένα μέσο για να 

ξεκινήσει ένας διάλογος επίλυσης 

προβλημάτων με ένα κράτος μέλος· 

Or. ro 
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Τροπολογία  17 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

προκειμένου να θεσπιστεί μια πιο 

στρατηγική και αποτελεσματική 

προσέγγιση στη διαδικασία επιβολής της 

νομοθεσίας σε σχέση με τη διαχείριση 

περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, η 

ανακοίνωση με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: 

Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα 

αποτελέσματα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί 

παραβάσει χωρίς να βασίζεται στις EU 

Pilot, εκτός εάν θεωρηθεί ότι η προσφυγή 

στις «EUPilot» είναι χρήσιμη σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  18 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 258 παράγραφοι 1 και 2 

ΣΛΕΕ, η Επιτροπή διαβιβάζει 

αιτιολογημένη γνώμη σε κράτος μέλος, 

όταν κρίνει ότι αυτό δεν εκπλήρωσε 

υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, και 

δύναται να προσφύγει στο ΔΕΕ, εάν το εν 

λόγω κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με 

τη γνώμη αυτή εντός προθεσμίας που του 

τάσσει η Επιτροπή· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 

η Επιτροπή κίνησε 847 νέες διαδικασίες 

επί παραβάσει για καθυστερημένη 

μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 

95 υποθέσεις παράβασης εξακολουθούν 

να εκκρεμούν παρότι το ΔΕΕ έχει 

αποφανθεί επί της μη συμμόρφωσης των 

σχετικών κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

41 του ΧΘΔΕΕ ορίζει το δικαίωμα στη 
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χρηστή διοίκηση ως το δικαίωμα κάθε 

προσώπου στην αμερόληπτη, δίκαιη και 

εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των 

υποθέσεών του από τα θεσμικά όργανα 

και ότι το άρθρο 298 ΣΛΕΕ προβλέπει 

ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής 

τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε 

ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, 

αποτελεσματική και ανεξάρτητη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλες 

τις διαδικασίες επί παραβάσει με βάση 

προειδοποιητικές επιστολές, αλλά δεν 

καλύπτει την άτυπη διαδικασία «EU 

Pilot», που προηγείται της κίνησης 

επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

41 του ΧΘΔΕΕ ορίζει το δικαίωμα στη 
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χρηστή διοίκηση ως το δικαίωμα κάθε 

προσώπου στην αμερόληπτη, δίκαιη και 

εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των 

υποθέσεών του από τα θεσμικά όργανα 

και ότι το άρθρο 298 ΣΛΕΕ προβλέπει 

ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής 

τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 

οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε 

ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, 

αποτελεσματική και ανεξάρτητη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωσή της, της 3ης Φεβρουαρίου 

2017, με τίτλο «Η Επισκόπηση της 

Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ» 

(EIR), η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι έχει 

θεσπίσει έναν δομημένο και 

ολοκληρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη 

σχετικά με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και 

με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 

επιβολής της νομοθεσίας που διαθέτει 

δυνάμει των συνθηκών της ΕΕ, η 

Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει τις 

προσπάθειες των κρατών μελών μέσα 

από ένα νέο ειδικό πλαίσιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2016 

σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του 

δικαίου της ΕΕ, και επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα τέσσερα 

πεδία στα οποία είχαν κινηθεί το 2016 

διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών 

μελών για καθυστερημένη μεταφορά ήταν 

το περιβάλλον, η δικαιοσύνη και οι 

καταναλωτές, η φορολογία και η 

εσωτερική αγορά· 

1. επισημαίνει την ετήσια έκθεση της 

Επιτροπής του 2016 σχετικά με τον έλεγχο 

της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, και 

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση 

αυτή, τα τέσσερα πεδία στα οποία είχαν 

κινηθεί το 2016 διαδικασίες επί παραβάσει 

κατά κρατών μελών για καθυστερημένη 

μεταφορά ήταν το περιβάλλον, η 

δικαιοσύνη και οι καταναλωτές, η 

φορολογία και η εσωτερική αγορά· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  26 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· εκτιμά ότι 

ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης χρηματοδοτικών 

πόρων της δημόσιας διοίκησης σε 

ορισμένα κράτη μέλη, η οποία ενίοτε 

οφείλεται σε άστοχα μέτρα λιτότητας· 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  27 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· εκτιμά ότι 

ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης χρηματοδοτικών 

πόρων της δημόσιας διοίκησης σε 

ορισμένα κράτη μέλη, η οποία ενίοτε 

οφείλεται σε άστοχα μέτρα λιτότητας· 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· 

Or. bg 

 

Τροπολογία  28 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· εκτιμά ότι 

ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης χρηματοδοτικών 

πόρων της δημόσιας διοίκησης σε 

ορισμένα κράτη μέλη, η οποία ενίοτε 

οφείλεται σε άστοχα μέτρα λιτότητας· 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Daniel Buda 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· εκτιμά ότι 

ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης χρηματοδοτικών 

πόρων της δημόσιας διοίκησης σε 

ορισμένα κράτη μέλη, η οποία ενίοτε 

οφείλεται σε άστοχα μέτρα λιτότητας· 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα, ενόψει της 

νέας, πιο στρατηγικής και 

αποτελεσματικής προσέγγισης της 

διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή για το 2016· 

εκτιμά ότι ορισμένες από τις παραβάσεις 

αυτές είναι αποτέλεσμα έλλειψης 

χρηματοδοτικών πόρων της δημόσιας 

διοίκησης σε ορισμένα κράτη μέλη, η 

οποία ενίοτε οφείλεται σε άστοχα μέτρα 

λιτότητας· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  30 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση 

και να αποτελεί προτεραιότητα· εκτιμά 

ότι ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές 

είναι αποτέλεσμα έλλειψης 

χρηματοδοτικών πόρων της δημόσιας 

διοίκησης σε ορισμένα κράτη μέλη, η 

οποία ενίοτε οφείλεται σε άστοχα μέτρα 

2. θεωρεί ότι μεγάλος αριθμός 

διαδικασιών επί παραβάσει κατά το έτος 

2016 καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της 

νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη 

εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή 

πρόκληση· εκτιμά ότι ορισμένες από τις 

παραβάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα 

έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων της 

δημόσιας διοίκησης σε ορισμένα κράτη 

μέλη, η οποία οφείλεται σε άστοχα μέτρα 

λιτότητας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή 
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λιτότητας· Ένωση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  31 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει ότι στο τέλος του 

2016, 1 657 περιπτώσεις μη 

συμμόρφωσης παρέμειναν ανοιχτές, 

σημαντική αύξηση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, πάνω από το επίπεδο 

όλων των προηγούμενων ετών». 

Or. ro 

 

Τροπολογία  32 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

αριθμός των νέων καταγγελιών βρίσκεται 

στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο, έχει 

δε καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ 3 783 νέων 

καταγγελιών· 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

αριθμός των νέων καταγγελιών βρίσκεται 

στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο, έχει 

δε καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ 3 783 νέων 

καταγγελιών· υπογραμμίζει ότι 986 

υποθέσεις παράβασης εκκρεμούσαν το 

2016, μεταξύ των οποίων 847 αφορούν 

καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό 

δίκαιο· σημειώνει με ανησυχία ότι 95 

υποθέσεις παράβασης εξακολουθούν να 

εκκρεμούν παρότι το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί επί 

της μη συμμόρφωσης των σχετικών 

κρατών μελών· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

αριθμός των νέων καταγγελιών βρίσκεται 

στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο, έχει 

δε καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ 3 783 νέων 

καταγγελιών· 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

αριθμός των νέων καταγγελιών βρίσκεται 

στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο, έχει 

δε καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ 3 783 νέων 

καταγγελιών· διαπιστώνει ακόμα ότι οι 

τομείς «απασχόληση» και «δικαιοσύνη 

και καταναλωτές» είναι εκείνοι που 

πλήττονται περισσότερο· υπενθυμίζει ότι 

η λανθασμένη εφαρμογή ή μεταφορά του 

δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των 

κρατών μελών μπορεί να περιορίσει σε 

σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα 

καταναλωτών και εργαζομένων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  34 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 

αριθμός των νέων καταγγελιών βρίσκεται 

στο υψηλότερο από το 2011 επίπεδο, έχει 

δε καταγραφεί αριθμός-ρεκόρ 3 783 νέων 

καταγγελιών· 

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι ο αριθμός των νέων 

καταγγελιών βρίσκεται στο υψηλότερο από 

το 2011 επίπεδο, έχει δε καταγραφεί 

αριθμός-ρεκόρ 3783 νέων καταγγελιών, 

από τις οποίες το 75% διατυπώθηκαν 

στους εξής 5 τομείς της πολιτικής: 

δικαιοσύνη και καταναλωτές, 

απασχόληση, εσωτερική αγορά, 

βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και 

ΜΜΕ, φορολογία και τελωνεία, 
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περιβάλλον» 

Or. ro 

 

Τροπολογία  35 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2014 σε 790)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε 

σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

4. επισημαίνει τη μείωση του αριθμού 

νέων διαδικασιών EU Pilot που κινήθηκαν 

το 2016 (από 881 το 2014 σε 790)· 

σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό 

επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με το 

2015 (από 75 % σε 72 %)· σημειώνει τη 

νέα προσέγγιση της Επιτροπής που 

ορίζεται στην ανακοίνωσή της1α για 

χρήση του EU Pilot μόνο όταν θεωρείται 

χρήσιμο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση· 

καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή, να 

υποβάλει έκθεση σχετικά με τον ορισμό 

των προτεραιοτήτων της όσον αφορά την 

πολιτική της για την επιβολή της 

νομοθεσίας που ανακοινώθηκε στην ίδια 

ανακοίνωση στην οποία δηλώνει ότι θα 

εστιάσει τα μέτρα επιβολής εκεί όπου 

μπορούν να έχουν θεαματικά 

αποτελέσματα και σε προτεραιότητες 

πολιτικής οι οποίες προωθούν υποθέσεις 

που αποκαλύπτουν συστημικές αδυναμίες 

στο νομικό σύστημα ενός κράτους 

μέλους· 

 _________________ 

 1α Ανακοίνωση της Επιτροπής: με τίτλο 

«Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για 

καλύτερα αποτελέσματα (2017/C 18/02) 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 
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Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2014 σε 790)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε 

σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2014 σε 790)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε 

σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν 

εκτελεί διαδικασίες EU Pilot για 

καθυστερημένη μεταφορά των οδηγιών 

στο εθνικό δίκαιο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  37 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2014 σε 790)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε 

σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2015 σε 790)· και για το γεγονός ότι αυτός 

ο αριθμός έφτασε στο χαμηλότερο 

επίπεδο από το 2011· σημειώνει, ωστόσο, 

ότι το ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά 

σε σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  38 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εκφράζει ικανοποίηση για τη 

μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU 

Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 

2014 σε 790)· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 

ποσοστό επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε 

σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· 

4. επισημαίνει τη μείωση του αριθμού 

νέων διαδικασιών EU Pilot που κινήθηκαν 

το 2016 (από 881 το 2014 σε 790)· 

σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό 

επίλυσης μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με το 

2015 (από 75 % σε 72 %)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  39 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι οι περισσότερες από τις 

υποθέσεις EU Pilot που οδήγησαν σε 

επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει 

αφορούσαν κυρίως τους τομείς της 

πολιτικής σχετικά με το περιβάλλον, την 

εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την 

επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, την 

ενέργεια και τη φορολογία και την 

τελωνειακή ένωση· υπογραμμίζει επίσης 

το γεγονός ότι οι χώρες που αποτέλεσαν 

το αντικείμενο του μεγαλύτερου αριθμού 

υποθέσεων EU Pilot, οι οποίες κίνησαν τη 

διαδικασία επί παραβάσει, ήταν η 

Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία και η 

Πολωνία. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  40 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. αναγνωρίζει ότι την ευθύνη για 

την κατάλληλη, μεταφορά και εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ φέρουν πρωτίστως τα 

κράτη μέλη, επισημαίνει ωστόσο ότι αυτό 

δεν απαλλάσσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

από το καθήκον τους να τηρούν το 

πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ όταν 

καταρτίζουν το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, 

ιδίως σε θέματα που άπτονται του 

κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων σε συνάρτηση με τον 

ΧΘΔΕΕ· 

5. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ το καθήκον τους να τηρούν το 

πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ κατά τη 

θέσπιση παράγωγου δικαίου ή την 

ανάπτυξη, εφαρμογή και επιβολή 

κοινωνικών, οικονομικών ή άλλων 

πολιτικών στα κράτη μέλη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  41 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπογραμμίζει τη σημασία που 

δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

έγκαιρη και ορθή μεταφορά της 

νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και 

την ύπαρξη σαφούς εσωτερικού 

νομοθετικού πλαισίου και προτρέπει τα 

κράτη μέλη να εξετάσουν τα θέματα αυτά 

ως προτεραιότητα προκειμένου να 

αποφευχθούν περιπτώσεις παραβίασης 

της νομοθεσίας της ΕΕ, παρέχοντας 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα 

αναμενόμενα οφέλη μέσω αποδοτικής και 

αποτελεσματικής εφαρμογής τους· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  42 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 



 

PE619.083v01-00 24/56 AM\1147318EL.docx 

EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπενθυμίζει επίσης τον ιδιαίτερο 

ρόλο των κοινωνικών εταίρων και της 

κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση 

νομοθεσίας, μέσω της αναφοράς 

ελλείψεων όσον αφορά τη μεταφορά στο 

εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη· 

Or. de 

 

Τροπολογία  43 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. υπενθυμίζει το γεγονός ότι οι μη 

ρεαλιστικές προθεσμίες για την εφαρμογή 

της νομοθεσίας μπορούν να καταστήσουν 

αδύνατη τη συμμόρφωση των κρατών 

μελών, γεγονός που ισοδυναμεί με 

σιωπηρή αποδοχή των καθυστερήσεων 

στην εφαρμογή· καλεί τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν σε πιο 

κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την 

εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών, 

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

απαιτούμενες προθεσμίες ελέγχου και 

διαβούλευσης· πιστεύει ότι η Επιτροπή 

θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις, 

αξιολογήσεις και νομοθετικές 

αναθεωρήσεις στις προθεσμίες που έχουν 

συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες και 

όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία· 

Or. ro 
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Τροπολογία  44 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. τονίζει ότι το 2016 έπρεπε να 

μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 70 

οδηγίες, ήτοι περισσότερες από τις 56 

οδηγίες που έπρεπε να μεταφερθούν στο 

εθνικό δίκαιο το 2015· εκφράζει ανησυχία 

σχετικά με τον αριθμό των νέων 

διαδικασιών επί παραβάσει λόγω 

καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο, ο οποίος σημείωσε κατακόρυφη 

αύξηση από 543 σε 847· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι στο τέλος του 2016 

εκκρεμούσαν 868 διαδικασίες επί 

παραβάσει λόγω καθυστερημένης 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αριθμός 

που αντιστοιχεί σε αύξηση 67,5 % σε 

σύγκριση με τις 518 υποθέσεις που 

εκκρεμούσαν στο τέλος του 2015· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  45 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5δ. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 

γεγονός ότι όπως το 2015 τα κράτη μέλη 

δεν τήρησαν σε όλες τις περιπτώσεις τη 

δέσμευσή τους να υποβάλουν 

επεξηγηματικά έγγραφα μαζί με τα εθνικά 

μέτρα μεταφοράς των οδηγιών στην 

έννομη τάξη τους· δεδομένου ότι πολλές 

από τις επεξηγηματικές σημειώσεις που 

υποβλήθηκαν ήταν ανομοιόμορφες, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
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παράσχει μεγαλύτερη υποστήριξη στα 

κράτη μέλη κατά την προετοιμασία 

αυτών των επεξηγηματικών εγγράφων 

και των πινάκων αντιστοιχίας· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  46 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ ιδρύθηκε ως 

Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου 

και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου (άρθρο 2 της ΣΕΕ)· 

επαναλαμβάνει ότι η προσεκτική 

παρακολούθηση των πράξεων και των 

παραλείψεων των κρατών μελών και των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υψίστης 

σημασίας· 

6. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ ιδρύθηκε ως 

Ένωση που εδράζεται στο κράτος δικαίου 

και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου (άρθρο 2 της ΣΕΕ)· και 

επισημαίνει ότι, κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη 

πρέπει να σέβονται πλήρως τις αξίες και 

τα θεμελιώδη δικαιώματα που 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η προσεκτική 

παρακολούθηση των πράξεων και των 

παραλείψεων των κρατών μελών και των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υψίστης 

σημασίας· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  47 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ ιδρύθηκε 

ως Ένωση που εδράζεται στο κράτος 

δικαίου και στον σεβασμό των 

6. επαναλαμβάνει ότι η προσεκτική 

παρακολούθηση των πράξεων και των 

παραλείψεων των θεσμικών οργάνων της 
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δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 2 της 

ΣΕΕ)· επαναλαμβάνει ότι η προσεκτική 

παρακολούθηση των πράξεων και των 

παραλείψεων των κρατών μελών και των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υψίστης 

σημασίας· 

ΕΕ είναι υψίστης σημασίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  48 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ δεσμεύονται από την αρχή της 

επικουρικότητας και δεν πρέπει να 

παραβιάζουν τα δικαιώματα των κρατών 

μελών· ζητεί έναν στενότερο διάλογο με 

τα εθνικά κοινοβούλια, ιδίως όταν αυτά 

διατυπώνουν επιφυλάξεις σχετικά με την 

τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  49 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

των κοινωνικών εταίρων, των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων όσον 

αφορά τη θέσπιση νομοθεσίας και τον 

έλεγχο και την επισήμανση ελλείψεων 

κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και 

την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 



 

PE619.083v01-00 28/56 AM\1147318EL.docx 

EL 

από τα κράτη μέλη· 

Or. ro 

 

Τροπολογία  50 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για τον αριθμό των αναφορών προς το 

Κοινοβούλιο και των καταγγελιών προς 

την Επιτροπή σχετικά με ζητήματα που 

υποτίθεται ότι είχαν επιλυθεί από την 

Επιτροπή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

των κοινωνικών εταίρων, των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

των ευρωπαίων πολιτών και άλλων 

ενδιαφερόμενων φορέων στη θέσπιση 

νομοθεσίας και στην παρακολούθηση και 

αναφορά ελλείψεων κατά τη μεταφορά 

στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του 

δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη· 

επικροτεί, ως εκ τούτου, την αυξημένη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση 

με την αναθεώρηση της πολιτικής της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου 

ρόλο των καταγγελλόντων στον ιδιωτικό 

και δημόσιο τομέα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6γ. καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια 

και συνοχή στις προσπάθειές της να 

δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ειδικά για 

την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας με τα κράτη μέλη, καθώς και 

ένα νέο πλαίσιο για βαθύτερη και 

δικαιότερη οικονομική και νομισματική 

ένωση έτσι ώστε τα σχετικά προβλήματα 

να μπορούν να επιλυθούν πιο 

αποτελεσματικά· καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 

τέτοιου πλαισίου που αφορά 

συγκεκριμένα τη δίκαιη και 

ισορροπημένη ανάπτυξη, την 

απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις 

και τις υποθέσεις ένταξης σε σχέση με 

τον ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών 

δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 
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Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να 

εκτελέσει τα καθήκοντά της ως 

θεματοφύλακα των Συνθηκών, με πλήρη 

σεβασμό της αρχής της χρηστής και 

αποτελεσματικής διοίκησης που 

διατυπώνεται στο άρθρο 298 της ΣΛΕΕ 

και στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να εφαρμόσει μια εξίσου 

ισόρροπη πολιτική με ενίσχυση της 

στήριξης των κρατών μελών, 

προκειμένου να διευκολυνθούν η 

εφαρμογή και ο σεβασμός του δικαίου 

της ΕΕ, καθώς και η εφαρμογή πιο 

αυστηρής πολιτικής για τις παραβάσεις 

όταν δεν τηρούνται αυτές οι υποχρεώσεις 

των Συνθηκών· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Emil Radev, József Szájer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 
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της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με 

τα αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με τα 

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση 

το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ, πρόταση για τη 

σύναψη ενός Συμφώνου της Ένωσης για 

τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα· (Σύμφωνο της 

ΕΕ για ΔΚΘ)· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή 

έχει καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
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αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· συνιστά, ως εκ τούτου, το 

καθήκον αυτό να λαμβάνεται υπόψη στο 

πλαίσιο του κύκλου πολιτικής για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (κύκλος πολιτικής 

ΔΚΘ)· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση αυτή, 

το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 

2016, και συνιστά στην Επιτροπή να 

συνενώνει, από το 2018 και στο εξής, τις 

συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις με τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων 

μηχανισμών παρακολούθησης και των 

μέσων περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

7. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει 

καθήκον να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου 

της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών 

και των στόχων που κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες από τα κράτη μέλη και από όλα 

τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της Ένωσης· υπενθυμίζει, στη συνάρτηση 

αυτή, το ψήφισμά του, της 25ης 

Οκτωβρίου 2016, και συνιστά στην 

Επιτροπή να συνενώνει, από το 2018 και 

στο εξής, τις συναφείς ετήσιες θεματικές 

εκθέσεις με τα αποτελέσματα των 

υφιστάμενων μηχανισμών 

παρακολούθησης και των μέσων 

περιοδικής αξιολόγησης, και να τα 

υποβάλλει σε εύθετο χρόνο· 

Or. fr 
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Τροπολογία  57 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. σημειώνει τη συνεχιζόμενη και 

επιδεινούμενη κατάσταση της 

καθυστερημένης μεταφοράς των οδηγιών 

στο εθνικό δίκαιο με την κίνηση 847 νέων 

διαδικασιών επί παραβάσει το 2016 λόγω 

καθυστερημένης μεταφοράς, η οποία 

αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση άνω του 

60 % και οδήγησε σε 868 ανοιχτές 

υποθέσεις καθυστερημένης μεταφοράς 

στο τέλος του 2016· εκφράζει τη βαθιά 

λύπη του για τον ασήμαντο αριθμό 

υποθέσεων που παραπέμπονται από την 

Επιτροπή στο Δικαστήριο βάσει του 

άρθρου 260 παράγραφος 3, δεδομένου ότι 

είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι χρηματικές 

ποινές έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο 

στην προθυμία των κρατών μελών να 

συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ· 

ζητεί, για χάρη της ΕΕ, πλήρη και 

αυστηρή εφαρμογή της διαδικασίας που 

ορίζεται από το άρθρο 260 παράγραφος 3 

για υποθέσεις μη κοινοποίησης με 

σεβασμό του βασικού στόχου των 

ευρωπαϊκών συντακτικών εξουσιών να 

διασφαλίσουν έγκαιρο και 

αποτελεσματικό μηχανισμό προσφυγής· 

καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει 

πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία 

παρακολούθησης και πρόληψης, όπως τα 

σχέδια μεταφοράς και εφαρμογής της 

Επιτροπής (TIP), οι μελέτες ελέγχου 

συμμόρφωσης, τα επεξηγηματικά 

έγγραφα και οι πίνακες αντιστοιχίας· 

καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τη 

διοργανική συμφωνία του 2016 για τη 

βελτίωση της νομοθεσίας1α και την κοινή 

πολιτική δήλωση του 20111β· 

 _________________ 
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 1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016 

 1β ΕΕ 2011/C 369/02 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δέσμευση της Επιτροπής να συνδράμει 

ενεργά τα κράτη μέλη στη μεταφορά της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό 

δίκαιο και στην εφαρμογή της με την 

κατάρτιση σχεδίων υλοποίησης για 

ορισμένες οδηγίες και κανονισμούς. 

Or. bg 

 

Τροπολογία  59 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. σημειώνει το μη ικανοποιητικό 

επίπεδο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 

μεταξύ των κρατών μελών, όπως 

δείχνουν ο υψηλός αριθμός των 

καταγγελιών που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή και η σημαντική ροή 

αναφορών που απευθύνονται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει την 

πρόθεση της Επιτροπής όπως εκφράζεται 

στην ανακοίνωσή της του Δεκεμβρίου 

2016 για αύξηση της χρήσης 

προληπτικών εργαλείων όπως 

συνεδριάσεις «πακέτο», κατευθυντήριες 
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γραμμές εφαρμογής, ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, ειδικευμένα δίκτυα, 

συμπεριλαμβανομένου του δικτύου 

SOLVIT, και για στήριξη της ανάπτυξης 

των ικανοτήτων των κρατών μελών στην 

επιβολή του δικαίου της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να κάνει χρήση των διατάξεων 

του άρθρου 197 της ΣΛΕΕ για την 

εφαρμογή αυτής της ανανεωμένης 

πολιτικής επιβολής σε πλήρη συνεργασία 

με τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα· καλεί την Επιτροπή να 

βελτιώσει την εκ μέρους της 

διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων 

αναφορών δίνοντας έγκαιρες και 

εμπεριστατωμένες απαντήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. σημειώνει ότι 95 υποθέσεις 

παράβασης εξακολουθούν να εκκρεμούν, 

ενώ το ΔΕΕ έχει αποφανθεί επί της μη 

συμμόρφωσης των κρατών μελών, και 

μόνο σε 3 από αυτές τις υποθέσεις η 

Επιτροπή έχει προσφύγει στο Δικαστήριο 

βάσει του άρθρου 260· θεωρεί ότι είναι 

πρωταρχικής σημασίας να διασφαλιστεί 

η πλήρης και έγκαιρη εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων και, όποτε είναι 

αναγκαίο, η πλήρης χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 279 της ΣΛΕΕ για 

να αποτραπεί κάθε υπονόμευση του 

δικαίου της ΕΕ και της εξουσίας του 

Δικαστηρίου· καλεί την Επιτροπή να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και 

να υποβάλει τακτικά έκθεση σχετικά με 

την πρόοδο που σημειώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Κώστας Χρυσόγονος, Jiří Maštálka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. συνιστά οποιαδήποτε 

διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 

τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα να περιλαμβάνει 

τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

και τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, 

π.χ. μέσω αναφορών που διαβιβάζονται 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. τονίζει ότι τα μνημόνια 

συνεννόησης που συνάπτονται μεταξύ 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 

κρατών μελών, δεν θεωρούνται πράξεις 

της ΕΕ, ακόμη και αν τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται βάσει αυτών, να 

εφαρμόζουν δημοσιονομικές και 

φορολογικές πολιτικές για δραστικές 

περικοπές· 

διαγράφεται 

Or. bg 

 

Τροπολογία  63 
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Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. τονίζει ότι τα μνημόνια 

συνεννόησης που συνάπτονται μεταξύ 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 

κρατών μελών, δεν θεωρούνται πράξεις 

της ΕΕ, ακόμη και αν τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται βάσει αυτών, να 

εφαρμόζουν δημοσιονομικές και 

φορολογικές πολιτικές για δραστικές 

περικοπές· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  64 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. τονίζει ότι τα μνημόνια 

συνεννόησης που συνάπτονται μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών 

μελών, δεν θεωρούνται πράξεις της ΕΕ, 

ακόμη και αν τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται βάσει αυτών, να 

εφαρμόζουν δημοσιονομικές και 

φορολογικές πολιτικές για δραστικές 

περικοπές· 

9. τονίζει ότι τα μνημόνια 

συνεννόησης που συνάπτονται μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών 

μελών, δεν θεωρούνται πράξεις της ΕΕ 

σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  65 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. διαπιστώνει ότι τα καθήκοντα που 

ανατίθενται στην Επιτροπή και στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο 

πλαίσιο της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), όσο 

σημαντικά και αν είναι, δεν παρέχουν 

αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων και, 

ότι οι ενέργειες των εν λόγω δύο οργάνων 

στο πλαίσιο της ως άνω Συνθήκης 

δεσμεύουν μόνον τον ΕΜΣ και όχι τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ9· 

διαγράφεται 

_________________  

9 Ό. π., παράγραφος 51.  

Or. de 

 

Τροπολογία  66 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. διαπιστώνει ότι τα καθήκοντα που 

ανατίθενται στην Επιτροπή και στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο 

πλαίσιο της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), όσο 

σημαντικά και αν είναι, δεν παρέχουν 

αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων και, 

ότι οι ενέργειες των εν λόγω δύο οργάνων 

στο πλαίσιο της ως άνω Συνθήκης 

δεσμεύουν μόνον τον ΕΜΣ και όχι τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ9· 

διαγράφεται 

_________________  

9 Ό. π., παράγραφος 51.  

Or. en 
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Τροπολογία  67 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. διαπιστώνει ότι τα καθήκοντα που 

ανατίθενται στην Επιτροπή και στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο 

πλαίσιο της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), όσο 

σημαντικά και αν είναι, δεν παρέχουν 

αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων και, 

ότι οι ενέργειες των εν λόγω δύο οργάνων 

στο πλαίσιο της ως άνω Συνθήκης 

δεσμεύουν μόνον τον ΕΜΣ και όχι τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ9· 

διαγράφεται 

_________________  

9 Ό. π., παράγραφος 51.  

Or. bg 

 

Τροπολογία  68 

Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι οι σημαντικές 

αποφάσεις για την ΕΕ, τα κράτη μέλη και 

τους πολίτες της, όπως οι αποφάσεις που 

αφορούν εθνικούς προϋπολογισμούς και 

μεταρρυθμίσεις, σχεδιάζονται συνήθως 

υπό συνθήκες απόλυτης σχεδόν έλλειψης 

διαφάνειας και λαμβάνονται από 

υπουργούς χωρίς να τηρούνται οι βασικές 

αρχές διαφάνειας, συχνά μετά από πολύ 

περιορισμένες συζητήσεις και χωρίς 

τυπικούς κανόνες10· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι για τις αποφάσεις 

αυτές11 δεν υπάρχει λογοδοσία προς το 

διαγράφεται 
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Κοινοβούλιο και προτρέπει τα αρμόδια 

όργανα να μεριμνήσουν ώστε να αλλάξει 

η κατάσταση αυτή· 

_________________  

10 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid  

Or. de 

Τροπολογία  69 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι οι σημαντικές 

αποφάσεις για την ΕΕ, τα κράτη μέλη και 

τους πολίτες της, όπως οι αποφάσεις που 

αφορούν εθνικούς προϋπολογισμούς και 

μεταρρυθμίσεις, σχεδιάζονται συνήθως 

υπό συνθήκες απόλυτης σχεδόν έλλειψης 

διαφάνειας και λαμβάνονται από 

υπουργούς χωρίς να τηρούνται οι βασικές 

αρχές διαφάνειας, συχνά μετά από πολύ 

περιορισμένες συζητήσεις και χωρίς 

τυπικούς κανόνες10· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι για τις αποφάσεις 

αυτές11 δεν υπάρχει λογοδοσία προς το 

Κοινοβούλιο και προτρέπει τα αρμόδια 

όργανα να μεριμνήσουν ώστε να αλλάξει 

η κατάσταση αυτή· 

διαγράφεται 

_________________  

10 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid  

Or. bg 
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Τροπολογία  70 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι οι σημαντικές 

αποφάσεις για την ΕΕ, τα κράτη μέλη και 

τους πολίτες της, όπως οι αποφάσεις που 

αφορούν εθνικούς προϋπολογισμούς και 

μεταρρυθμίσεις, σχεδιάζονται συνήθως 

υπό συνθήκες απόλυτης σχεδόν έλλειψης 

διαφάνειας και λαμβάνονται από 

υπουργούς χωρίς να τηρούνται οι βασικές 

αρχές διαφάνειας, συχνά μετά από πολύ 

περιορισμένες συζητήσεις και χωρίς 

τυπικούς κανόνες10· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι για τις αποφάσεις 

αυτές11 δεν υπάρχει λογοδοσία προς το 

Κοινοβούλιο και προτρέπει τα αρμόδια 

όργανα να μεριμνήσουν ώστε να αλλάξει 

η κατάσταση αυτή· 

διαγράφεται 

_________________  

10 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.pierremoscovici.fr/2017/09/02/

my-speech-at-the-ambrossetti-forum-the-

future-of-the-euro/ 

 

11 Ibid  

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 

τη διαφάνεια της πολιτικής της για την 
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επιβολή βάσει της πλήρους εφαρμογής 

της αρχής της αποτελεσματικής και 

χρηστής διοίκησης· καλεί την Επιτροπή 

να κοινοποιεί συστηματικά τις αποφάσεις 

της σχετικά με τις διαδικασίες επί 

παραβάσει και τα διάφορα μέτρα που 

λαμβάνει το Σώμα των Επιτρόπων και να 

δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη και τα 

κύρια πορίσματα των συνεδριάσεων 

«πακέτο»· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του προς την Επιτροπή να προωθήσει τη 

συμμετοχή των αναφερόντων στις 

διαδικασίες EU pilot της ΕΕ που 

κινούνται σε σχέση με τις αναφορές τους, 

μεταξύ άλλων προκειμένου να 

διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ του 

αναφέροντος και των εμπλεκομένων 

εθνικών αρχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα αυστηρά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής 

(συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 

δαπανών για τις συντάξεις, το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης και τη δημόσια 

διοίκηση) καθώς και οι μεταρρυθμίσεις 

στη φορολογική πολιτική και τη 

φορολογική διοίκηση που προβλέπονται 

στα προγράμματα διαρθρωτικής 

προσαρμογής και επιβάλλονται στα 

κράτη μέλη από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ είχαν αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ 

άλλων, στους εργαζόμενους, τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την 

απασχόληση12, και στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και το 

διαγράφεται 
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δικαίωμα στην υγεία και την 

εκπαίδευση13· 

_________________  

12 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; Ειδική 

έκθεση αριθ. 17/2017 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

13 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. bg 

 

Τροπολογία  73 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα αυστηρά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής 

(συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 

δαπανών για τις συντάξεις, το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης και τη δημόσια 

διοίκηση) καθώς και οι μεταρρυθμίσεις 

στη φορολογική πολιτική και τη 

φορολογική διοίκηση που προβλέπονται 

στα προγράμματα διαρθρωτικής 

προσαρμογής και επιβάλλονται στα 

κράτη μέλη από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ είχαν αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ 

άλλων, στους εργαζόμενους, τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την 

απασχόληση12, και στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και το 

δικαίωμα στην υγεία και την 

εκπαίδευση13· 

διαγράφεται 
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_________________  

12 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/I

EDebt/LabourRights/Greece.pdf; Ειδική 

έκθεση αριθ. 17/2017 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

13 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_con

ceptual_framework_and_evidence_on_pat

hways.pdf 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Daniel Buda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα αυστηρά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής 

(συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 

δαπανών για τις συντάξεις, το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης και τη δημόσια 

διοίκηση) καθώς και οι μεταρρυθμίσεις 

στη φορολογική πολιτική και τη 

φορολογική διοίκηση που προβλέπονται 

στα προγράμματα διαρθρωτικής 

προσαρμογής και επιβάλλονται στα κράτη 

μέλη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είχαν 

αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, 

στους εργαζόμενους, τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα και την απασχόληση12, και στα 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 

το δικαίωμα στην υγεία και την 

εκπαίδευση13· 

12. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα αυστηρά μέτρα 

δημοσιονομικής πολιτικής 

(συμπεριλαμβανομένης της περικοπής 

δαπανών για τις συντάξεις, το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης και τη δημόσια 

διοίκηση) καθώς και οι μεταρρυθμίσεις 

στη φορολογική πολιτική και τη 

φορολογική διοίκηση που προβλέπονται 

στα προγράμματα διαρθρωτικής 

προσαρμογής και επιβάλλονται στα κράτη 

μέλη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

μεταξύ άλλων, στους εργαζόμενους, τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την 

απασχόληση12, και στα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και το δικαίωμα 

στην υγεία και την εκπαίδευση13· 

_________________ _________________ 

12 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE

12 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IE
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Debt/LabourRights/Greece.pdf; Ειδική 

έκθεση αριθ. 17/2017 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Debt/LabourRights/Greece.pdf; Ειδική 

έκθεση αριθ. 17/2017 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

13 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

13 Βλέπε μεταξύ άλλων: 

http://www.kentikelenis.net/uploads/3/1/8/

9/31894609/kentikelenis2017-

structural_adjustment_and_health_a_conce

ptual_framework_and_evidence_on_pathw

ays.pdf 

Or. ro 

Τροπολογία  75 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 

όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, το 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου που προορίζεται για την 

«ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των 

δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων 

φορέων και για μια αποτελεσματική 

δημόσια διοίκηση» (θεματικός στόχος 

11)14 προκειμένου να προωθηθεί η 

κοινωνική πρόνοια και η οικονομική 

ανάπτυξη, και να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα των συναφών 

επωφελών νομοθετικών διατάξεων· 

13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 

όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, το 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου που προορίζεται για την 

«ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των 

δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων 

φορέων και για μια αποτελεσματική 

δημόσια διοίκηση» (θεματικός στόχος 

11)14 προκειμένου να προωθηθεί η 

κοινωνική πρόνοια και η οικονομική 

ανάπτυξη, και να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα των συναφών 

επωφελών νομοθετικών διατάξεων· καλεί 

την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του 

άρθρου 197 της ΣΛΕΕ για να ενισχύσει 

την ανάπτυξη ικανοτήτων των κρατών 

μελών όσον αφορά την εφαρμογή και 

επιβολή του δικαίου της ΕΕ· 

_________________ _________________ 

14 Άρθρο 3 δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 470. 

14 Άρθρο 3 δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 

347 της 20.12.2013, σ. 470. 
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Τροπολογία  76 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 

όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, το 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου που προορίζεται για την 

«ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των 

δημόσιων αρχών και των 

ενδιαφερόμενων φορέων και για μια 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση» 

(θεματικός στόχος 11)14 προκειμένου να 

προωθηθεί η κοινωνική πρόνοια και η 

οικονομική ανάπτυξη, και να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των συναφών 

επωφελών νομοθετικών διατάξεων· 

13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 

όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, τα 

μέσα που έχουν σχεδιαστεί για να 

βοηθήσουν τα κράτη μέλη να 

αναγνωρίσουν τα προβλήματα μεταφοράς 

στο εθνικό δίκαιο, να τα αντιμετωπίσουν 

κατά το πρώτο στάδιο των διαδικασιών 

επί παραβάσει και να βρουν κοινές λύσεις 

και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της 

ΕΕ· 

_________________  

14 Άρθρο 3 δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και την κατάργηση του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του 

Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

470. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 13. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, 
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όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, το 

τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου που προορίζεται για την 

«ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των 

δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων 

φορέων και για μια αποτελεσματική 

δημόσια διοίκηση» (θεματικός στόχος 

11)14 προκειμένου να προωθηθεί η 

κοινωνική πρόνοια και η οικονομική 

ανάπτυξη, και να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα των συναφών 

επωφελών νομοθετικών διατάξεων· 

όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, 

τους χρηματοδοτικούς πόρους που 

προορίζονται για την «ενίσχυση της 

θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών 

και των ενδιαφερόμενων φορέων και για 

μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση» 

προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική 

πρόνοια και η οικονομική ανάπτυξη, και 

να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των 

συναφών επωφελών νομοθετικών 

διατάξεων· 

_________________  

14 Άρθρο 3 δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και την κατάργηση του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του 

Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 

470. 

 

Or. bg 

 

Τροπολογία  78 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. επισημαίνει ότι οι πλέον 

κατάφωρες διαδικασίες επί παραβάσει 

αφορούν νομοθεσία που απορρέει από 

οδηγίες· υπενθυμίζει ότι οι κανονισμοί 

έχουν άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή 

σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, 

την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, στο μέτρο 

του δυνατού, κανονισμούς για τις 

νομοθετικές προτάσεις της· εκτιμά ότι 

μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να 

περιορίσει τον κίνδυνο υπέρμετρης 

ρύθμισης· 
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Τροπολογία  79 

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. υπενθυμίζει ότι τα προδικαστικά 

ερωτήματα συμβάλλουν στην 

αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο 

πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η 

εφαρμογή αυτής της διαδικασίας 

επιτρέπει μια ομοιόμορφη ερμηνεία και 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· 

παροτρύνει, συνεπώς, τα εθνικά 

δικαστήρια να απευθύνουν ερωτήματα 

στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε περίπτωση αμφιβολίας και να 

αποτρέπονται έτσι διαδικασίες επί 

παραβάσει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ελέγξει με ιδιαίτερη προσοχή την 

εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη 

θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών 

φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς15, και 

να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες επί 

παραβάσει, τελώντας σε ιδιαίτερη 

επαγρύπνηση όσον αφορά την εσφαλμένη 

14. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

ελέγξει με ιδιαίτερη προσοχή την 

εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη 

θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών 

φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς15, και 

να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, 

όπου κρίνεται αναγκαίο, τελώντας σε 

ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά την 
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ή κακή εφαρμογή της· εσφαλμένη ή κακή εφαρμογή της· 

_________________ _________________ 

15 ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1. 15 ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1. 

Or. bg 

 

Τροπολογία  81 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επικροτεί τις συνεχείς 

προσπάθειες της Επιτροπής να επιβάλλει 

τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ 

προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού για όλα τα κράτη μέλη και 

τους οικονομικούς φορείς και να 

αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις κατά την 

εφαρμογή και επιβολή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

διαδικασιών επί παραβάσει αν κρίνεται 

απαραίτητο· υπογραμμίζει, ωστόσο, τους 

γνωστούς περιορισμούς ως προς την 

αποτελεσματικότητα των 

περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ και 

ιδίως της οδηγίας για την περιβαλλοντική 

ευθύνη («ΟΠΕ»)· καλεί την Επιτροπή να 

εστιάσει στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου 

σχετικά με την εφαρμογή της ΟΠΕ1α; 

 _________________ 

 1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-

PROV(2017)0414. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Heidi Hautala 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. επισημαίνει ότι το κεκτημένο της 

ΕΕ περιλαμβάνει επίσης διεθνείς 

συμφωνίες· που έχουν συναφθεί από την 

ΕΕ· σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι οι 

περιβαλλοντικοί κανόνες της ΕΕ μπορεί 

να μην συμμορφώνονται προς τη 

σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση 

σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 

στη λήψη των αποφάσεων και την 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 

περιβαλλοντικά θέματα («σύμβαση του 

Aarhus»)1α καθώς δεν παρέχουν σε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις και μέλη του 

κοινού επαρκή πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να δώσει προσοχή στα 

πορίσματα και τις συστάσεις της 

επιτροπής συμμόρφωσης της σύμβασης 

του Aarhus1β και τη θέση του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουλίου 20171γ και να εξετάσει 

τρόπους και μέσα για τη συμμόρφωση 

προς τη σύμβαση του Aarhus κατά τρόπο 

συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές της 

έννομης τάξης της Ένωσης και το 

σύστημα δικαστικού ελέγχου που 

εφαρμόζει· 

 _________________ 

 1α ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4. 

 1β ACCC/C/2008/32 (ΕΕ), μέρος II, που 

εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2017  

 1γ 11150/17· Διοργανικός φάκελος: 

2017/0151 (NLE)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη 

συμβατότητά τους με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, και να 

κινήσει τις δέουσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, αν αυτό απαιτείται· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  84 

Norbert Erdős, József Szájer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη 

συμβατότητά τους με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, και να 

κινήσει τις δέουσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, αν αυτό απαιτείται· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
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να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη 

συμβατότητά τους με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, και να 

κινήσει τις δέουσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, αν αυτό απαιτείται· 

να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη 

συμβατότητά τους με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, και να 

κινήσει τις δέουσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, αν αυτό απαιτείται· 

υπογραμμίζει ότι η έλλειψη αλληλεγγύης 

μεταξύ ορισμένων κρατών μελών όσον 

αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί, ούτως ώστε 

όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Емил Радев 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη 

συμβατότητά τους με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, και να 

κινήσει τις δέουσες διαδικασίες επί 

παραβάσει, αν αυτό απαιτείται· 

15. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 

να συνεχίσει να παρακολουθεί την 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται 

στον τομέα του ασύλου και της 

μετανάστευσης, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά τη συμβατότητά τους με τον 

ΧΘΔΕΕ, και να συνεργαστεί με τα κράτη 

μέλη για την επίλυση των δυσκολιών που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την 

εφαρμογή τους· 

Or. bg 

Τροπολογία  87 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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16. καλεί την Επιτροπή να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

εξελισσόμενες καταστάσεις στον τομέα της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας και να 

εφαρμόζει με αποδοτικό τρόπο το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη 

μετανάστευση καθώς και τις συναφείς 

δέσμες μέτρων υλοποίησης. ζητεί από τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατά τρόπο 

ορθό την οδηγία για την επιστροφή 

(2008/115/ΕΚ)16 και να υποβάλλουν 

τακτικά εκθέσεις για την εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για 

τη μετανάστευση· 

16. καλεί την Επιτροπή να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

εξελισσόμενες καταστάσεις στον τομέα της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην 

καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης. 

_________________  

16 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.  

Or. fr 

 

Τροπολογία  88 

Emil Radev, József Szájer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

εξελισσόμενες καταστάσεις στον τομέα της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας και να 

εφαρμόζει με αποδοτικό τρόπο το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη 

μετανάστευση καθώς και τις συναφείς 

δέσμες μέτρων υλοποίησης. ζητεί από τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατά τρόπο 

ορθό την οδηγία για την επιστροφή 

(2008/115/ΕΚ)16 και να υποβάλλουν 

τακτικά εκθέσεις για την εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για 

τη μετανάστευση· 

16. καλεί την Επιτροπή να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 

εξελισσόμενες καταστάσεις στον τομέα της 

μετανάστευσης και της ασφάλειας· ζητεί 

από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την 

οδηγία για την επιστροφή (2008/115/EΚ), 

μεταξύ άλλων, ζητώντας τη βοήθεια του 

Frontex για αποτελεσματικές επιστροφές, 
και να συνάψουν ταχέως συμφωνία για 

την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ 

για το άσυλο· 

_________________  

16 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.  
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Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Virginie Rozière, Gabriele Preuß 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τη 

συμβατότητα των συμβάσεων μηδενικών 

ωρών εργασίας με τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την απασχόληση, 

συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για 

τους εργαζομένους μερικής 

απασχόλησης, καθώς το 2016 λήφθηκαν 

πολλές αναφορές που σχετίζονταν με την 

επισφαλή εργασία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ να ανταποκρίνονται σε μόνιμη βάση 

στην υποχρέωσή τους να τηρούν το 

πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ όταν θεσπίζουν 

κανόνες παραγώγου δικαίου της ΕΕ και 

διάταξης περιορισμένης δεσμευτικότητας 

(soft law), αναπτύσσουν πολιτικές και 

υπογράφουν συμφωνίες ή συνθήκες με 

θεσμικά όργανα εκτός ΕΕ, καθώς και να 

επικουρούν με όσα μέσα διαθέτουν, τα 

κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους 

να μεταφέρουν το ενωσιακό δίκαιο σε 

όλους τους τομείς, και να σέβονται τις 

αξίες και τις αρχές της Ένωσης, ιδίως σε 

συνάρτηση με τις πρόσφατες εξελίξεις 

17. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ να ανταποκρίνονται σε μόνιμη βάση 

στην υποχρέωσή τους να τηρούν το 

πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ όταν θεσπίζουν 

κανόνες παραγώγου δικαίου της ΕΕ και 

διάταξης περιορισμένης δεσμευτικότητας 

(soft law), αναπτύσσουν πολιτικές και 

υπογράφουν συμφωνίες ή συνθήκες με 

θεσμικά όργανα εκτός ΕΕ, καθώς και να 

επικουρούν με όσα μέσα διαθέτουν, τα 

κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους 

να μεταφέρουν το ενωσιακό δίκαιο σε 

όλους τους τομείς, και να σέβονται τις 

αξίες και τις αρχές της Ένωσης· 
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στα κράτη μέλη· 

Or. fr 

Τροπολογία  91 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. συμφωνεί με την άποψη της 

Επιτροπής ότι οι μεμονωμένοι 

καταγγέλλοντες παίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στον προσδιορισμό ευρύτερων 

προβλημάτων που σχετίζονται με την 

επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της 

ΕΕ και επηρεάζουν τα συμφέροντα των 

πολιτών και των επιχειρήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικού 

και ολοκληρωμένου συνόλου 

κωδικοποιημένων κανόνων χρηστής 

διοίκησης σε ολόκληρη την Ένωση 

καθιστά δύσκολη για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις την εύκολη και πλήρη 

κατανόηση των δικαιωμάτων τους 

σύμφωνα με ενωσιακό δίκαιο· 

επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η 

κωδικοποίηση των κανόνων χρηστής 

διοίκησης υπό μορφή κανονισμού που 

καθορίζει τις διάφορες πτυχές της 

διοικητικής διαδικασίας – 

συμπεριλαμβανομένων των 

κοινοποιήσεων, των δεσμευτικών 
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προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης, 

και του δικαιώματος κάθε προσώπου να 

έχει πρόσβαση στον φάκελό του – είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση 

των δικαιωμάτων των πολιτών και της 

διαφάνειας· πιστεύει ότι ο κανονισμός 

αυτός θα παρείχε μεγαλύτερη 

προσβασιμότητα, διαφάνεια και συνοχή 

στην ερμηνεία των ισχυόντων κανόνων, 

προς όφελος των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, καθώς και των διοικήσεων 

και των υπαλλήλων της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Heidi Hautala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17γ. υπενθυμίζει ότι, στα ψηφίσματά 

του της 15ης Ιανουαρίου 2013 και της 

9ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο ζήτησε 

την έγκριση κανονισμού σχετικά με μια 

ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη 

διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 298 της ΣΛΕΕ, 

ωστόσο, δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτά τα 

αιτήματα του Κοινοβουλίου με πρόταση 

της Επιτροπής· καλεί, ως εκ τούτου, για 

μια ακόμη φορά την Επιτροπή να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με 

ένα ευρωπαϊκό διοικητικό δικονομικό 

δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα 

που έχει κάνει μέχρις στιγμής το 

Κοινοβούλιο προς αυτήν την κατεύθυνση· 

Or. en 

 


