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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση 
Ο-93/05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΡΕ 364.701ν01-00)
των βουλευτών Jo Leinen και Janusz Lewandowski

εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών

που περατώνει τη συζήτηση για την ερώτηση της προφορικής απάντησης προς το 
Συμβούλιο σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας 
για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά (νέα)

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων της 11ης Οκτωβρίου 2005 (ΡΕ 362.503ν02.00) 
σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 περί 
ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και ενός Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Πληροφοριών και Παρατήρησης του Περιβάλλοντος όσον αφορά τη 
θητεία του εκτελεστικού διευθυντή,

Or. de



PE 364.900v01-00 2/3 AM\587372EL.doc

EL

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Α

Α΄. εκτιμώντας ότι στην ουσία εξακολουθούν να ισχύουν οι προτάσεις που περιέχει το 
ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 και, συγκεκριμένα, ότι είναι απολύτως 
αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση της διάρθρωσης των υπαρχόντων και 
μελλοντικών οργανισμών χάριν σαφήνειας, διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου αλλά 
και ενόψει μιας μελλοντικής Ένωσης με 25 και ακόμα περισσότερα κράτη μέλη και 
ότι η σύσταση νέων οργανισμών πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με αυστηρότατα 
κριτήρια, πράγμα που αφορά μεταξύ άλλων την σκοπιμότητα και τον δικαιολογητικό 
λόγο της δραστηριότητάς τους,
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 3
Παράγραφος 4

διαγράφεται
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 4
Παράγραφος 5 ε )

ε) το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί μέσω των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών του εκ
των προτέρων έλεγχο με τη μορφή ακρόασης του ή των υποψηφίων για το αξίωμα του 
διευθυντή, εκ των υστέρων έλεγχο με τη μορφή της χορήγησης απαλλαγής για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και συνεχή έλεγχο μέσω της παρακολούθησης 
της δραστηριότητας του οργανισμού· για την παράταση της θητείας του διευθυντή 
αποφασίζει αποκλειστικά το διοικητικό συμβούλιο βάσει μιας αξιολόγησης της 
πρώτης θητείας του διευθυντή·
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Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 5
Παράγραφος 5 στ)

στ) το Συμβούλιο θα πρέπει να αποστέλλει στο εποπτικό όργανο, το διοικητικό 
συμβούλιο, εκπροσώπους αποδεδειγμένης εμπειρογνωμοσύνης, τους οποίους το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να προσκαλεί πριν από το διορισμό τους σε 
ακρόαση, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο· οι εκπρόσωποι αυτοί αποστέλλονται σε 
αριθμό που να βρίσκεται σε λογική αναλογία προς τα καθήκοντα και την 
σπουδαιότητα του οργανισμού (διαγραφή) ενώ μακροπρόθεσμα επιδιώκεται για 
λόγους αποτελεσματικότητας μια μείωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου· 
ενόσω ο αριθμός των εκπροσώπων στο διοικητικό συμβούλιο αντιστοιχεί στον 
αριθμό των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλει δύο 
εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο,
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Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 6
Παράγραφος 7

7. εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκή αύξηση των αποκεντρωμένων οργανισμών 
(επί του παρόντος 23 σε σχέση με τους πέντε οργανισμούς που υπήρχαν το 1995), 
δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης και διάσπασης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε μια πληθώρα οργάνων που 
λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό σε διακυβερνητική βάση, και κατά συνέπεια, εκφράζει 
την επιθυμία του, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου περισυλλογής στη 
διαδικασία κύρωσης του Συντάγματος για την Ευρώπη, να μην συσταθούν νέοι 
οργανισμοί·

Or. en


