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Τροπολογία 1
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε1a να 
μην προτείνει μέτρα στο πλαίσιο του 
κανονισμού έως ότου καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές, η 
οριστικοποίηση των οποίων εξαρτάται 
από την έκδοση της απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επί της προσφυγής ακυρώσεως που 
άσκησαν η Ουγγαρία και η Πολωνία· 
υπενθυμίζει ότι οι προσφυγές ενώπιον του 
ΔΕΕ δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες.
_________________
1a Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, 11 Δεκεμβρίου 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf

Or. en

Τροπολογία 2
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του·

1. επαναλαμβάνει ότι η νομική ισχύς 
του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου, από την 1η Ιανουαρίου 
2021, δεν μπορεί να υπόκειται στην 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, και 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές το 
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συντομότερο δυνατόν προκειμένου να 
αποφύγει οποιαδήποτε περαιτέρω 
καθυστέρηση στην εφαρμογή του, όσον 
αφορά συγκεκριμένες ενέργειες· 
παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει 
αμέσως προκαταρκτικές έρευνες για κάθε 
πιθανή μεμονωμένη ή συστημική 
παραβίαση των αρχών του κράτους 
δικαίου στα κράτη μέλη, η οποία 
επηρεάζει ή απειλεί σοβαρά τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης ή την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης με επαρκώς 
άμεσο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 3
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 10ης και 11ης 
Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τον 
κανονισμό για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου και θεωρεί ότι 
αντιβαίνουν στα άρθρα 15 και 17 της 
ΣΕΕ και στο άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, 
καθώς εισάγουν περιττή νομική 
αβεβαιότητα και επαναλαμβάνει ότι η 
εφαρμογή του κανονισμού για τις 
προϋποθέσεις του κράτους δικαίου δεν 
μπορεί να υπόκειται στην έγκριση 
κατευθυντήριων γραμμών· προτρέπει την 
Επιτροπή να αποφύγει οποιαδήποτε 
περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή 
του·

Or. en
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Τροπολογία 4
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση 
στην εφαρμογή του·

1. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου όπως εγκρίθηκε από τους 
συννομοθέτες δεν προβλέπει την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και 
κατά συνέπεια η εφαρμογή του δεν μπορεί 
να υπόκειται στην έγκρισή τους· 
υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές δεν μπορούν να τροποποιήσουν, 
να επεκτείνουν ή να περιορίσουν έναν 
κανονισμό και ότι πρέπει να σέβονται την 
πρόθεση των συννομοθετών·

Or. en

Τροπολογία 5
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση 
στην εφαρμογή του·

1. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
λόγω της πολυπλοκότητας του 
ζητήματος· υπογραμμίζει ότι έως ότου 
οριστικοποιηθούν οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή δεν 
θα πρέπει να προτείνει μέτρα στο πλαίσιο 
του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 6
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του·

1. εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του κανονισμού· 
επαναλαμβάνει ότι η εφαρμογή του 
κανονισμού για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπόκειται 
στην έγκριση κατευθυντήριων γραμμών, 
και προτρέπει την Επιτροπή να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 7
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι μέτρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού είναι αναγκαία 
ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία δεν θα επέτρεπαν 
την αποτελεσματικότερη προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης· 
υπενθυμίζει ότι πασιφανείς υποθέσεις 
παραβιάσεων του κράτους δικαίου σε 
πολλά κράτη μέλη παραμένουν 
ατιμώρητες και υπονομεύουν τα 
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 8
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εάν η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίες τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

2. σημειώνει ότι, αφού η Επιτροπή 
αποφάσισε να προετοιμάσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές, το Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, ο μηχανισμός 
αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου 
ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
κατευθυντήριες γραμμές έως την 1η 
Ιουνίου 2021 το αργότερο· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
παρέδωσε το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή του 
κανονισμού με καθυστέρηση 2 
εβδομάδων· είναι της γνώμης ότι το 
σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στην 
παρούσα μορφή του δεν περιέχει 
πρόσθετες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην ορθή 
εφαρμογή του κανονισμού· καταλήγει, ως 
εκ τούτου, στο συμπέρασμα ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
αποτελούν μέρος της τακτικής 
καθυστερήσεων που ακολουθεί όσον 
αφορά την εφαρμογή του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 9
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εάν η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίες τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού και να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές δεν προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία σε αυτό το στάδιο και 
ότι αποσκοπούν κυρίως στην 
καθυστέρηση της διαδικασίας εφαρμογής 
του κανονισμού· θεωρεί ότι, με το 
πρόσχημα της αποφυγής ενδεχόμενης 
ακύρωσης των μέτρων που εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με τον κανονισμό από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Επιτροπή ούτε αντιμετωπίζει τις 
παραβιάσεις της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου και την οπισθοδρόμηση 
στα κράτη μέλη ούτε ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες όσον αφορά την ουσιαστική 
εφαρμογή αυτού του μέσου·

Or. en

Τροπολογία 10
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εάν η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίες τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
πρόκειται να παρουσιάσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού· ζητεί, η 
Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την τελική τους 
έγκρισή· μόλις εγκριθούν οι 
κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλλει έκθεση σε όλες τις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
κράτους δικαίου σε τριμηνιαία βάση, 
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σχετικά με νέες και εν εξελίξει υποθέσεις 
υπό διερεύνηση.

Or. en

Τροπολογία 11
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εάν η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίες τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

2. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού· 
είναι της άποψης ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές απλώς επαναλαμβάνουν τις 
διατάξεις του κανονισμού, έχουν ελάχιστη 
ή μηδενική προστιθέμενη αξία και απλώς 
καθυστερούν την εφαρμογή του 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 12
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εάν η Επιτροπή κρίνει 
αναγκαίες τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
αρχίσει να καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού· ζητεί, εφόσον η Επιτροπή το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητείται η γνώμη του 
Κοινοβουλίου πριν από την έγκρισή τους·

Or. en
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Τροπολογία 13
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
χρόνο που έχασε η Επιτροπή από την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού· προτρέπει 
την Επιτροπή να δράσει χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
κανονισμού και να ερευνήσει γρήγορα και 
διεξοδικά τυχόν παραβιάσεις των αρχών 
του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη οι 
οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να 
επηρεάσουν σοβαρά κατά επαρκώς 
άμεσο τρόπο τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης ή την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση σε 
ορισμένα κράτη μέλη ήδη δικαιολογεί 
άμεση διερεύνηση βάσει του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 14
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Morten Petersen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πιστεύει ακράδαντα ότι το 
Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει τις 
απαραίτητες προετοιμασίες για 
ενδεχόμενες δικαστικές διαδικασίες 
δυνάμει του άρθρου 265 της ΣΛΕΕ κατά 
της Επιτροπής· είναι της άποψης ότι η 
αδράνεια ή η βραδεία δράση της 
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Επιτροπής αποτελεί ισχυρό πολιτικό 
μήνυμα όχι μόνο προς τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη αλλά 
και προς τους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 15
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί 
από την Επιτροπή να αποφύγει 
αυστηρούς ή εξαντλητικούς ορισμούς των 
εννοιών, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν 
σε αντίθεση με τον κανονισμό· θεωρεί ότι 
η ερμηνεία αφηρημένων εννοιών είναι μια 
δυναμική διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή 
της Βενετίας.

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τις σχετικές πληροφορίες κατά την 
αξιολόγηση των πιθανών παραβιάσεων 
του κράτους δικαίου από ένα κράτος 
μέλος από διαθέσιμες πηγές και 
αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των εκθέσεων του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, της ετήσιας έκθεσης της 
Επιτροπής για το κράτος δικαίου και του 
πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον 
τομέα της δικαιοσύνης, των εκθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και 
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), 
καθώς και των συμπερασμάτων και 
συστάσεων σχετικών διεθνών οργανισμών 
και δικτύων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων 
οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
όπως η ομάδα κρατών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης κατά της διαφθοράς 
(GRECO) και η Επιτροπή της Βενετίας, 
ιδίως ο κατάλογος ελέγχου του κράτους 
δικαίου, καθώς και Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών 
Συμβουλίων·
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Or. en

Τροπολογία 16
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί 
από την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς 
ή εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας.

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
τροποποιούν, να επεκτείνουν ή να 
περιορίζουν τον εγκριθέντα κανονισμό, 
αλλά θα πρέπει να αποσαφηνίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις του θα 
πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη· 
υπογραμμίζει ότι σκοπός των 
κατευθυντήριων γραμμών είναι η 
περιγραφή της διαδικασίας, των ορισμών 
και της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης 
εφαρμογής από την Επιτροπή· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας.

Or. en

Τροπολογία 17
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας.

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· τονίζει 
ότι οι νομοθέτες δεν εξουσιοδότησαν την 
Επιτροπή να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές, εκτελεστικές ή εκτελεστικές 
πράξεις για την αποσαφήνιση των όρων 
εφαρμογής του κανονισμού· ζητεί από την 
Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας.

Or. en

Τροπολογία 18
Łukasz Kohut, Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
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Βενετίας. Βενετίας· επισημαίνει την υποχρέωση 
διασφάλισης της διαθεσιμότητας 
ενωσιακής χρηματοδότησης στους 
τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τον 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 19
Łukasz Kohut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας.

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί από 
την Επιτροπή να αποφύγει αυστηρούς ή 
εξαντλητικούς ορισμούς των εννοιών, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση 
με τον κανονισμό· θεωρεί ότι η ερμηνεία 
αφηρημένων εννοιών είναι μια δυναμική 
διαδικασία που δεν μπορεί να 
προκαθοριστεί σε ένα έγγραφο· πιστεύει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει 
να σέβονται πλήρως την ερμηνεία των 
σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή της 
Βενετίας· επισημαίνει την υποχρέωση 
διασφάλισης της διαθεσιμότητας 
ενωσιακής χρηματοδότησης στους 
τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τον 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 20
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό ή 
την πρόθεση των συννομοθετών· ζητεί 
από την Επιτροπή να αποφύγει 
αυστηρούς ή εξαντλητικούς ορισμούς 
των εννοιών, καθώς κάτι τέτοιο θα 
ερχόταν σε αντίθεση με τον κανονισμό· 
θεωρεί ότι η ερμηνεία αφηρημένων 
εννοιών είναι μια δυναμική διαδικασία 
που δεν μπορεί να προκαθοριστεί σε ένα 
έγγραφο· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα πρέπει να σέβονται πλήρως 
την ερμηνεία των σχετικών εννοιών από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Επιτροπή της Βενετίας.

3. υπενθυμίζει ότι οιεσδήποτε 
κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να 
υπονομεύουν τον εγκριθέντα κανονισμό· 
πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει να σέβονται πλήρως την ερμηνεία 
των σχετικών εννοιών από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Γενικό 
Δικαστήριο και θα οριστικοποιηθεί μετά 
την έκδοση της απόφασης του 
Δικαστηρίου σχετικά με τις προσφυγές 
ακύρωσης που ασκήθηκαν σε σχέση με 
τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα του 
κράτους δικαίου, ώστε να ενσωματωθούν 
όλα τα σχετικά στοιχεία που απορρέουν 
από την εν λόγω απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής για το κράτος δικαίου συνιστά 
αντικειμενική, αμερόληπτη, δίκαιη και 
ποιοτική αξιολόγηση των παραβιάσεων 
των αρχών του κράτους δικαίου· πιστεύει 
ότι, όταν τα συμπεράσματα των ετήσιων 
εκθέσεων επισημαίνουν μεμονωμένες ή 
συστημικές παραβιάσεις του κράτους 
δικαίου οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν 
σοβαρά τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης ή την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
με επαρκώς άμεσο τρόπο, θα πρέπει να 
συνδέονται άμεσα με την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού αιρεσιμότητας· καλεί την 
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Επιτροπή να αποσαφηνίσει μια 
μεθοδολογία για τη δημιουργία σαφούς 
και άμεσης σύνδεσης, κατά περίπτωση, 
μεταξύ των ετήσιων εκθέσεων και του 
μηχανισμού αιρεσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 22
Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. μολονότι αναγνωρίζει τη 
συμπληρωματικότητα του κανονισμού με 
άλλα μέσα που θεσπίζονται με το άρθρο 6 
παράγραφος 1, παροτρύνει την Επιτροπή 
να κάνει χρήση του κανονισμού, 
δεδομένου ότι οι άλλες διαδικασίες που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης 
δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης από σοβαρές, μόνιμες και 
συστηματικές παραβιάσεις των αξιών 
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 23
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός για 
τις προϋποθέσεις του κράτους δικαίου 
πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό 
του άρθρου 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, 
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ιδίως όσον αφορά την εθνική τους 
ταυτότητα που είναι συμφυής με τη 
θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική 
τους δομή, την αρχή της δοτής 
αρμοδιότητας, καθώς και των αρχών της 
αντικειμενικότητας, της απαγόρευσης 
των διακρίσεων και της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 24
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη βάσιμους λόγους να εξετάσει την 
κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού· 
και παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενεργήσει άμεσα και να αποφύγει 
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση 
στην εφαρμογή του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 25
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει στις κατευθυντήριες γραμμές 
ότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου 
σε ένα κράτος μέλος, που προκύπτουν 
από αποφάσεις ή γεγονότα που έλαβαν 
χώρα πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2021, 
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εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού για όσο 
διάστημα οι συνέπειές τους εξακολουθούν 
να ισχύουν·

Or. en

Τροπολογία 26
Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τη 
συμπληρωματικότητα της ετήσιας 
έκθεσης για το κράτος δικαίου με τον 
κανονισμό για τις προϋποθέσεις του 
κράτους δικαίου· καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα πορίσματα της 
ετήσιας έκθεσης ως πηγή ουσίας στις 
αξιολογήσεις της για τους σκοπούς του 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 27
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι η κοινωνία των 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ανεξάρτητων ΜΚΟ και των πολιτών, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τον 
εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του 
κράτους δικαίου σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
συμμετέχει στην καταγγελία τους· καλεί 
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την Επιτροπή να θεσπίσει, στις 
κατευθυντήριες γραμμές, μια 
αποτελεσματική, φιλική προς τον χρήστη 
και εύκολα προσβάσιμη επιγραμμική 
υπηρεσία μιας στάσης για τους πολίτες 
και την κοινωνία των πολιτών για την 
καταγγελία τόσο υποθέσεων απάτης όσο 
και υποθέσεων διαφθοράς που 
σχετίζονται με κονδύλια της ΕΕ, καθώς 
και μεμονωμένων ή συστημικών 
παραβιάσεων στο κράτος μέλος τους, 
διασφαλίζοντας την ανωνυμία και 
οδηγώντας, όπου κρίνεται σκόπιμο από 
τις υπηρεσίες της, σε περαιτέρω έρευνες 
από την OLAF, την Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία ή την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 28
Klára Dobrev, Łukasz Kohut, Bettina Vollath, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, 
Petar Vitanov, Katarina Barley, Thijs Reuten, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της για 
το κράτος δικαίου ειδική ενότητα με 
ανάλυση των περιπτώσεων στις οποίες οι 
παραβιάσεις των αρχών του κράτους 
δικαίου σε ένα συγκεκριμένο κράτος 
μέλος θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να 
προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο να 
επηρεαστεί η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης με επαρκώς άμεσο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 29
Lukas Mandl
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα 
τα μέσα της εργαλειοθήκης για το κράτος 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών επί παραβάσει σύμφωνα με 
το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ και των 
διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 30
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός 
παρέχει σαφή ορισμό του κράτους 
δικαίου, ο οποίος πρέπει να νοείται σε 
σχέση με τις άλλες αξίες της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων· είναι της άποψης ότι οι 
διακρίσεις εκ μέρους του κράτους εις 
βάρος μειονοτήτων έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στα έργα για τα οποία τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα 
δαπανήσουν ή όχι χρήματα της ΕΕ και, 
ως εκ τούτου, επηρεάζουν άμεσα την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 31
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Lukas Mandl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει ότι η αξιολόγηση 
μεμονωμένων ή συστημικών 
παραβιάσεων όσον αφορά το κράτος 
δικαίου απαιτεί αμερόληπτη, δίκαιη και 
αντικειμενική μεταχείριση των κρατών 
μελών· ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες 
γραμμές θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό 
διαδικασίες για τη διεξαγωγή 
αμερόληπτων και τεκμηριωμένων 
ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 32
Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, 
Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. πιστεύει ότι η διαφάνεια είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των κρατών μελών και των 
πολιτών στον μηχανισμό αιρεσιμότητας, 
επισημαίνει ότι κάθε στάδιο της 
διαδικασίας του κανονισμού θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να γίνεται με πλήρη 
διαφάνεια· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να θεσπίσει τους κανόνες και 
τις αρχές διαφάνειας που θα εφαρμόζει 
κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού 
αιρεσιμότητας·

Or. en
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