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Σχέδιο έκθεσης (PE 370.018v01-00)
Sylvia-Yvonne Kaufmann
Το αποτέλεσμα της αναλυτικής εξέτασης νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον 
του νομοθετικού οργάνου
(2005/2214(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 2α (νέα)

– έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2006,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η 
προσβασιμότητα και η δυνατότητα κατανόησης (σαφήνεια) των νομικών πράξεων 
που έχουν θεσπιστεί αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση για τη δημοκρατία, τον 
δημοκρατικό έλεγχο και την ασφάλεια δικαίου,

Or. en
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

-Aα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις της Κοινότητας και της Ένωσης πρέπει ως εκ 
τούτου να είναι σαφείς, απλές και ακριβείς προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

-Αβ λαμβάνοντας υπόψη ότι η «βελτίωση» της νομοθεσίας σημαίνει κυρίως «μείωση» 
της νομοθεσίας,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)

-Αγ λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση και ανάκληση προτάσεων, οι πρωτοβουλίες 
και οι νομικές πράξεις που έχουν ήδη θεσπιστεί, η κωδικοποίηση και η ενοποίησή 
τους και η εισαγωγή ρητρών λήξης ισχύος συνιστούν απαραίτητα εργαλεία για τη 
μείωση και, επομένως, για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη -A δ (νέα)

-Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 
26ης Οκτωβρίου 2000 κάλεσε την Επιτροπή να εισαγάγει κάποιο είδος πίνακα 
επιδόσεων για την «άσκοπη» νομοθεσία προκειμένου να καταργηθεί η εν λόγω 
νομοθεσία και να διασφαλιστεί ότι το υφιστάμενο σώμα νόμων είναι όντως 
απλοποιημένο, διαφανές και αποτελεσματικό,

Or. en



AM\607847EL.doc 3/9 PE 371.801v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη -A ε (νέα)

-Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 
26ης Φεβρουαρίου 2004 αναγνώρισε η Επιτροπή πρέπει «να εστιάσει περισσότερο
την προσοχή της στον λόγο ύπαρξης της έκθεσης, προκειμένου να προβεί σε ένα 
σαφή, ουσιαστικό και λυσιτελή απολογισμό του τρόπου και του βαθμού επιτυχίας 
με τον οποίο η Κοινότητα έχει εφαρμόσει τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας» και θεώρησε «ότι η νέα στόχευση της έκθεσης πρέπει συνεπώς να 
έχει ως αποτέλεσμα να εστιάσει η Επιτροπή την προσοχή της στα γνήσια 
ευρωπαϊκά ζητήματα με τα οποία την επιφορτίζουν οι Συνθήκες και να αποφεύγει 
να παρεμβαίνει σε τομείς που είναι σαφές ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικότερα φορείς διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στους 
πολίτες, καθώς επίσης να υποδείξει τους τομείς στους οποίους θεωρεί ότι είναι 
προσφορότερη η θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο»,

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη -A στ (νέα)

-Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 
20ής Απριλίου 2004 δήλωσε ότι «η εκ των υστέρων απλοποίηση και η βελτίωση της 
νομοθεσίας αποδεικνύεται πολύ πιο δαπανηρή και πολύπλοκη από ό,τι να 
σκιαγραφηθούν εκ των προτέρων με σαφήνεια οι συνέπειές της και, ως εκ τούτου, 
οι συνέπειες αυτές να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας»,

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. η απάντηση που απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη τη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού εγκρίνει την τελική της θέση και παραθέτει 
τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή δεν ακολούθησε κάποια 
από τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τις πιθανές 
πρωτοβουλίες που η Επιτροπή σχεδιάζει να αναλάβει στο μέλλον για να 
αντιμετωπίσει κάποια από τα εν λόγω αιτήματα,
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Or. en

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ, δεύτερη παύλα

– στις νομοθετικές διαδικασίες που δεν απαιτούν συναπόφαση, η Επιτροπή δεσμεύεται 
να ανακαλέσει νομοθετικές προτάσεις που έχει απορρίψει το Κοινοβούλιο, «εάν 
χρειασθεί», και επίσης να εκθέσει τους λόγους σε περίπτωση που αποφασίσει να 
διατηρήσει την πρόταση,

Or. en

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. ότι μια κατανόηση, που θα βασίζεται σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ των 
τριών θεσμικών οργάνων, σχετικά με την ανάκληση και, στον βαθμό που απαιτείται, 
με την τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή θα συνέβαλε θετικά 
στην ομαλή λειτουργία των νομοθετικών διαδικασιών (διαγραφή),

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 12
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. είναι πεπεισμένο ότι η «μείωση» της νομοθεσίας αποτελεί το πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο για την επίτευξη της «βελτίωσης» της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 13
Παράγραφος -1 α (νέα)

-1α. είναι της γνώμης ότι η «μείωση» της νομοθεσίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
αποφυγή έγκρισης νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων, με την κατάργηση
προτάσεων/πρωτοβουλιών/νομικών πράξεων, με την κωδικοποίηση/ενοποίηση
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νομικών πράξεων και με την εισαγωγή ρητρών λήξης ισχύος·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, και θεωρεί ότι 
η ανάκληση ή τροποποίηση της πλειονότητας των προτάσεων που αναφέρονται στην 
εν λόγω ανακοίνωση θα συμβάλει πράγματι στην απλούστευση του κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1

1. ως εκ τούτου, χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, 
και θεωρεί ότι η ανάκληση (διαγραφή) των προτάσεων που αναφέρονται στην εν 
λόγω ανακοίνωση θα συμβάλει πράγματι στην απλούστευση του κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, και θεωρεί ότι 
η ανάκληση ή τροποποίηση της πλειονότητας των προτάσεων που αναφέρονται στην 
εν λόγω ανακοίνωση θα συμβάλει πράγματι στην απλούστευση του κοινοτικού 
νομοθετικού πλαισίου, ωστόσο εμμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως 
υπόψη της τις ενστάσεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην επιστολή του της 23ης Ιανουαρίου 2006·

Or. es
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Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. χαιρετίζει το γεγονός ότι, πριν από την έγκριση της τελικής της θέσης, η Επιτροπή 
αναθεώρησε και πάλι τις προτάσεις της υπό το φως των ενστάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει ότι, σε κάθε περίπτωση όπου η Επιτροπή 
δεν έχει δεχτεί τις εν λόγω ενστάσεις, έχει εκφράσει τους λόγους της και ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει επίσης υποδείξει πιθανές πρωτοβουλίες με τις οποίες
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία: Íñigo Méndez de Vigo

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3

3. ζητεί από την Επιτροπή, αμέσως μετά τον διορισμό της, να συντάξει και να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έναν κατάλογο ο οποίος να 
αναφέρει ποιες από τις νομοθετικές προτάσεις της προκατόχου της προτίθεται να 
διατηρήσει·

Or. es

Τροπολογία: Pierre Moscovici

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι οι δυνατότητες ανάκλησης ή τροποποίησης δεν πρέπει να μεταβάλλουν τον 
ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου στη νομοθετική διαδικασία κατά τρόπο που θα έθετε σε 
κίνδυνο τη θεσμική ισορροπία, και ότι η δυνατότητα ανάκλησης δεν σημαίνει
αναγνώριση ενός είδους «δικαιώματος αρνησικυρίας» από την Επιτροπή·

Or. fr

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 20
Παράγραφος 10, εισαγωγικό μέρος

10. υποβάλλει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές (διαγραφή) σχετικά με την 
ανάκληση και την τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή:
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Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 21
Παράγραφος 10, στοιχείο α

(α) η Επιτροπή μπορεί γενικά να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια νομοθετική πρόταση ανά 
πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπισή της, 
εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει. Αυτό σημαίνει ότι στις διαδικασίες
συναπόφασης και συνεργασίας η Επιτροπή δεν μπορεί πλέον να ενεργεί με τον τρόπο
αυτό μετά την έκδοση της κοινής θέσης από το Συμβούλιο εκτός εάν, στην απόφασή
του σχετικά με την κοινή θέση, το Συμβούλιο έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές του για 
την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής, έτσι ώστε η απόφαση στην 
πραγματικότητα αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του ίδιου του Συμβουλίου, η 
οποία δεν προβλέπεται στη Συνθήκη·

Or. de

Τροπολογία: Maria Berger

Τροπολογία 22
Παράγραφος 10, στοιχείο β

(β) αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει μια νομοθετική πρόταση ή προτείνει την 
τροποποίησή της, ή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσει από την Επιτροπή να 
ανακαλέσει (διαγραφή) μια νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή οφείλει να το λάβει 
δεόντως υπόψη της. Αν, για σημαντικούς λόγους, η Επιτροπή αποφασίσει να μην
ακολουθήσει τη θέση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλει να εκθέσει 
τους λόγους για την απόφαση αυτή προβαίνοντας σε δήλωση ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or. en

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 23
Παράγραφος 10, στοιχείο β

(β) αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διαγραφή) ζητήσει από την Επιτροπή να ανακαλέσει 
ή να τροποποιήσει μια νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή οφείλει να το λάβει δεόντως 
υπόψη της. Αν, για σημαντικούς λόγους, η Επιτροπή αποφασίσει να διατηρήσει την 
πρότασή της, οφείλει να εκθέσει τους λόγους για την απόφαση αυτή προβαίνοντας σε 
δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
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Or. pl

Τροπολογία: Jacek Protasiewicz

Τροπολογία 24
Παράγραφος 10, στοιχείο β

(β) αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει μια νομοθετική πρόταση ή προτείνει την 
τροποποίησή της, ή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσει από την Επιτροπή να 
ανακαλέσει ή να τροποποιήσει μια νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή οφείλει να 
(διαγραφή) λάβει δεόντως υπόψη της τη θέση αυτή. Αν, για σημαντικούς λόγους, η 
Επιτροπή αποφασίσει να διατηρήσει την πρότασή της, οφείλει να εκθέσει τους λόγους 
για την απόφαση αυτή προβαίνοντας σε δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,

Or. pl

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 25
Παράγραφος 10, στοιχείο γ α (νέο)

(γα) στην περίπτωση που η ανάκληση ή τροποποίηση νομοθετικών προτάσεων από την 
Επιτροπή επηρεάζει τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους επί της 
πρότασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 138, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ που εφαρμόζεται κατ’ αναλογία·

Or. en

Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 26
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 27
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
βάση για τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του·

Or. en

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 28
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. θεωρεί ότι, στην περίπτωση που μια νομοθετική πρόταση στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 138,
ανακαλείται ή τροποποιείται ουσιαστικά, η Επιτροπή οφείλει να ενημερώσει 
πλήρως και εγκαίρως τους σχετικούς ευρωπαίους κοινωνικού εταίρους·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 29
Παράγραφος 13

13. θεωρεί ότι, αν η Επιτροπή ανακαλέσει ή τροποποιήσει ουσιαστικά μια νομοθετική 
πρόταση κατά τρόπο που επηρεάζει τα νομοθετικά προνόμια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να παραπεμφθεί στα αρμόδια πολιτικά 
όργανα του Κοινοβουλίου για πολιτική εξέταση· επιπλέον, θεωρεί ότι, αν η Επιτροπή 
ανακαλέσει μια νομοθετική πρόταση κατά τρόπο που επηρεάζει τα προνόμια των 
δύο σκελών της νομοθετικής αρχής, αυτά δύνανται να θεωρήσουν ότι η ανάκληση 
αυτή δεν ισχύει και να συνεχίσουν τη διαδικασία όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες 
έως την ενδεχόμενη θέσπιση της εν λόγω πράξης·

Or. en


