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Σχέδιο έκθεσης (PE 355.690v02-00)
Jo Leinen
Αναθεώρηση της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
((2005/…(ΑCI))

Πρόταση απόφασης

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. εκτιμώντας, βάσει της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν σε μια 
πολιτική συμφωνία, ότι είναι αναγκαίο όπως τα πρόσωπα τα οποία είναι 
επιφορτισμένα με τις διαπραγματεύσεις διαθέτουν πολιτική εντολή της/των 
αρμοδίων επιτροπής/ επιτροπών και ότι αυτή/ αυτές ενημερώνονται σχετικά με τις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις, στο βαθμό που η/ οι αρμόδια/ αρμόδιες επιτροπή/ 
επιτροπές δεν έχουν γενικώς ορίσει οι ίδιες την αντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων 
και διενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να 
αποκτήσει το πλήρες νόημά της η εξέτασή τους από την ή τις αρμόδιες επιτροπές,

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. εκτιμώντας ότι διοργανικές συμφωνίες καθώς και συμφωνίες πλαίσιο έχουν 
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σημαντικές επιπτώσεις στη συνταγματική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι 
ως εκ τούτου για λόγους δημοσιότητας και πρόσβασης είναι απαραίτητο να 
συνοψισθούν όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες και να προσαρτηθούν στις 
υφιστάμενες συνθήκες,

Or. de

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 3
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. απορρίπτει τη συμφωνία πλαίσιο έως ότου κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα έγγραφα από την Επιτροπή που 
αποστέλλονται στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και όλα τα 
ονόματα των εμπειρογνωμόνων και συμμετεχόντων στις 3000 μυστικές ομάδες 
εργασίας της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. καλεί την Επιτροπή, (διαγραφή), υπό το φως της πρότασής της της 11 Δεκεμβρίου 
2002, να λάβει υπόψη της τους πολιτικούς προσανατολισμούς τους οποίους 
αποφασίζει το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του στη 
διαδικασία επιτροπολογίας·

Or. de

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 5
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ως σημαντική τη συμμετοχή των βουλευτών του σε αντιπροσωπείες σε 
διεθνείς διασκέψεις και άλλες διαπραγματεύσεις, αυτών των οποίων είναι δυνατή η 
παρουσία στις εσωτερικές συνεδριάσεις συντονισμού της Ένωσης, με τη συμφωνία 
ότι δεσμεύεται να υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικότητας που διέπουν αυτές τις 
συνεδριάσεις΄, και καλεί για το λόγο αυτό την Επιτροπή, να υποστηρίξει αντίστοιχες 
επιθυμίες του Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου·
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 6
Παράγραφος 4

4. ζητεί από την Επιτροπή, να παρέμβει στο Συμβούλιο προκειμένου τα μέλη των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διεθνείς διασκέψεις να μπορούν 
να συμμετέχουν στις εσωτερικές συνεδριάσεις συντονισμού της Ένωσης, με τη 
συμφωνία ότι δεσμεύεται να υπόκειται στους κανόνες εμπιστευτικότητας που διέπουν 
αυτές τις συνεδριάσεις·

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès, Jan Andersson

Τροπολογία 7
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εμμένει όπως η Επιτροπή κατά την παρουσίαση των ενοποιημένων 
κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομία και την απασχόληση κατά τις αρχές 
Ιανουαρίου διαθέσει επαρκή χρόνο για τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν την εαρινή διάσκεψη κορυφής που πραγματοποιείται το Μάρτιο·

Or. en
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