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Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Ο Οργανισμός κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του πρέπει να αναφέρεται στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
θεσπίζονται ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Η στενή σχέση με το Χάρτη 
πρέπει να αντανακλάται στο όνομα του 
Οργανισμού. Οι θεματικοί τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού πρέπει να 
θεσπίζονται στο πολυετές πλαίσιο, που 
καθορίζει με αυτόν τον τρόπο τα όρια των 
εργασιών του Οργανισμού· ο Οργανισμός 
αυτός σύμφωνα με τις γενικές θεσμικές 

(9) Ο Οργανισμός κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του πρέπει να αναφέρεται στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
θεσπίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Η στενή σχέση με το Χάρτη 
πρέπει να αντανακλάται στο όνομα του 
Οργανισμού. Οι θεματικοί τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού πρέπει να 
θεσπίζονται στο πολυετές πλαίσιο, που 
καθορίζει με αυτόν τον τρόπο τα όρια των 
εργασιών του Οργανισμού· ο Οργανισμός 
αυτός σύμφωνα με τις γενικές θεσμικές 
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αρχές δεν πρέπει να καταρτίζει το δικό του 
πολιτικό πρόγραμμα δράσης για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

αρχές δεν πρέπει να καταρτίζει το δικό του 
πολιτικό πρόγραμμα δράσης για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Το πολυετές
πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκές
περιθώριο για ευέλικτη άσκηση του έργου 
του Οργανισμού.

Or. de

Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ο Οργανισμός πρέπει να συγκεντρώνει 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
να αναλύει τις πληροφορίες αυτές όσον 
αφορά τις αιτίες, τις συνέπειες και τα 
αποτελέσματα των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων αυτών και να εξετάζει τα 
παραδείγματα ορθής πρακτικής όσον αφορά 
αυτά τα θέματα. Τα δίκτυα αποτελούν
αποτελεσματικά μέσα για την ενεργή 
συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών.

(10) Ο Οργανισμός πρέπει να συγκεντρώνει 
αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της 
κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
να αναπτύσσει μεθόδους για τη βελτίωση 
της συγκρισιμότητας, της 
αντικειμενικότητας και της αξιοπιστίας 
των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και
να αναλύει τις πληροφορίες αυτές όσον 
αφορά τις αιτίες, τις συνέπειες και τα 
αποτελέσματα των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων αυτών και να εξετάζει τα 
παραδείγματα ορθής πρακτικής όσον αφορά 
αυτά τα θέματα. Τα δίκτυα εθνικών 
θεσμικών οργάνων στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορούν να 
αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την 
ενεργή συλλογή και αξιολόγηση των 
πληροφοριών.

Or. es

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

11α. Ο Οργανισμός πρέπει να
διαδραματίζει ρόλο σε σχέση με
προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
ανακύπτουν όταν τα κράτη μέλη ενεργούν 
εκτός του πείου εφαρμογής του κοινοτικού 
δικαίου·
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Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να εργάζεται όσο 
το δυνατόν στενότερα με όλους τους 
συναφείς κοινοτικούς φορείς, οργανισμούς 
και προγράμματα καθώς και με τους φορείς 
της Ένωσης προκειμένου να αποφευχθούν οι 
άσκοπες επαναλήψεις, ιδίως όσον αφορά το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
ισότητα των φύλων.

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να εργάζεται όσο 
το δυνατόν στενότερα με όλους τους 
συναφείς κοινοτικούς φορείς, οργανισμούς 
και προγράμματα, με τους φορείς της 
Ένωσης καθώς και με ειδικούς φορείς στα 
κράτη μέλη προκειμένου να αποφευχθούν οι 
άσκοπες επαναλήψεις, ιδίως όσον αφορά το 
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 
ισότητα των φύλων.

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 69
Άρθρο 2

Ο Οργανισμός έχει ως στόχο να παρέχει στα 
συναφή θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες 
και οργανισμούς της Κοινότητας και των 
κρατών μελών της όταν εφαρμόζουν το 
κοινοτικό δίκαιο, συνδρομή και συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ώστε να τα βοηθήσει να 
σέβονται πλήρως τα δικαιώματα αυτά όταν 
λαμβάνουν μέτρα ή καθορίζουν δράσεις 
στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητάς 
του.

Ο Οργανισμός έχει ως στόχο να παρέχει στα 
συναφή θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες 
και οργανισμούς της Κοινότητας και των 
κρατών μελών της όταν εφαρμόζουν το 
κοινοτικό δίκαιο, και σε σχέση με τις κοινές 
αξίες που ορίζονται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ώστε 
να τα βοηθήσει να σέβονται πλήρως τα 
δικαιώματα αυτά όταν λαμβάνουν μέτρα ή 
καθορίζουν δράσεις στους αντίστοιχους 
τομείς αρμοδιότητάς του.

Or. en
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 70
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο 
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες και 
αναλύσεις επί ζητημάτων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που επισημαίνονται στο 
αίτημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει 
συμφωνίες σύνδεσης ή συμφωνίες που 
περιλαμβάνουν διατάξεις για το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχει 
ξεκινήσει ή σχεδιάζει να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις για ανάλογες συμφωνίες, 
ιδίως με χώρες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής, του Συμβουλίου ή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουν 
πληροφορίες και αναλύσεις επί ζητημάτων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
επισημαίνονται στο αίτημα όσον αφορά τις 
τρίτες χώρες στο βαθμό που αφορά μια 
εξωτερική διάσταση του κοινοτικού 
δικαίου ή μια εσωτερική πολιτική. Θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οισδήποτε
σχετικές δραστηριότητες του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, με σκοπό να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί (a) στην επέκταση της ευθύνης του Οργανσιμού σε όλα τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι μόνον στην Επιτροπή), (β) στη σύνδεση των
δραστηριοτήτων του Οργανισμού με όλες τις πολιτικές της Ένωσης στις οποίες αφορά η
συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες, (γ) κατ' επέκταση, στον
συμπληρωματικό ρόλο του Οργανισμού που συνίσταται σε ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες ως 
αποτέλεσμα των πολιτικών της ΕΕ, και (δ) στον συντονισμό και στη συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης με σκοπό την αποτροπή οιασδήποτε αλληλεπικάλυψης.

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 71
Άρθρο 3 παράγραφος 4

Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο 
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, παρέχει πληροφορίες και 
αναλύσεις επί ζητημάτων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που επισημαίνονται στο 
αίτημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή συμφωνίες που περιλαμβάνουν 
διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, ο
Οργανισμός, κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή του Συμβουλίου παρέχει πληροφορίες και 
αναλύσεις επί ζητημάτων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που επισημαίνονται στο 
αίτημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες με τις 
οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή συμφωνίες που περιλαμβάνουν 
διατάξεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
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ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανάλογες 
συμφωνίες, ιδίως με χώρες που καλύπτονται 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

δικαιωμάτων ή έχει ξεκινήσει ή σχεδιάζει να 
ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ανάλογες 
συμφωνίες, ιδίως με χώρες που καλύπτονται 
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 72
Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε

ε) διαθέτει τις τεχνικές του γνώσεις στο 
Συμβούλιο, όταν το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί ανεξάρτητο 
πρόσωπο να υποβάλει έκθεση για την 
κατάσταση σε κράτος μέλος ή όταν 
λαμβάνει πρόταση βάσει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 και όταν το Συμβούλιο, 
δρώντας δυνάμει της διαδικασίας που 
θεσπίζεται στις αυτές τις δύο παραγράφους 
του άρθρου 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά ανάλογες τεχνικές 
γνώσεις από τον Οργανισμό·

ε) διαθέτει τις τεχνικές του γνώσεις στο 
Συμβούλιο, όταν το Συμβούλιο βάσει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί ανεξάρτητο 
πρόσωπο να υποβάλει έκθεση για την 
κατάσταση σε κράτος μέλος ή όταν 
λαμβάνει πρόταση βάσει του άρθρου 7 
παράγραφος 2 και όταν το Συμβούλιο, 
δρώντας δυνάμει της διαδικασίας που 
θεσπίζεται στις αυτές τις δύο παραγράφους 
του άρθρου 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά ανάλογες τεχνικές 
γνώσεις από τον Οργανισμό·

Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να παρέχει
τεχνική συνδρομή στο Κοινοβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη, όταν 
επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις στο 
Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 73
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας·

β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, του 
ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της 
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ξενοφοβίας, και συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των παραδοσιακών εθνικών 
μειονοτήτων,της προστασίας της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της 
προαγωγής της ολοκλήρωσης· ο 
Οργανισμός λαμβάνει δεόντως υπόψη τους 
προσανατολισμούς που προκύπτουν από τα 
ετήσια ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και από τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 74
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β

β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας·

β) καθορίζει τους θεματικούς τομείς 
δραστηριότητας του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένης πάντα της 
καταπολέμησης του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας· επιπλέον, στους θεματικούς 
τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού 
συμπεριλαμβάνονται επίσης οι θεμελιώδεις 
αξίες της Ένωσης, όπως ο σεβασμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η ισότητα καθώς και το 
κράτος δικαίου και η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες·

Or. de

Τροπολογία: Carlos Carnero González

Τροπολογία 75
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν 
κατάλληλη πείρα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
διαχείρισης οργανισμών του δημόσιου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν 
κατάλληλη πείρα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
διαχείρισης οργανισμών του δημόσιου 
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τομέα: τομέα:

α) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται 
από κάθε κράτος μέλος· 

α) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται
από κάθε κράτος μέλος με μεγάλη εμπειρία 
και αναγωρισμένου κύρους στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

β) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

β) δύο πρόσωπα που διορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

γ) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο που διορίζεται
από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και

γ) έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου της
Ευρώπης qπου θα είναι ο Ύπατος 
Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σύμφωνα με το άρθρο 9, και

δ) δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. δ) δύο πρόσωπα που διορίζονται από την 
Επιτροπή, το ένα εκ των οποίων θα είναι 
ανεξάρτητη προσωπικότητα που διορίζει η 
Επιτροπή μεταξύ προσωπικοτήτων με 
πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη πείρα 
και κύρος στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ενώ το άλλο θα είναι 
εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο 
(α):
– έχουν ευθύνη υψηλής στάθμης στη 
διαχείριση ανεξάρτητου εθνικού θεσμικού 
οργάνου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή, 
– διαθέτουν ενδελεχή πείρα στον τομέα 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων την οποία 
απέκτησαν στο πλαίσιο άλλων 
ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων ή 
φορέων.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να εκπροσωπείται από αναπληρωτή 
που να πληροί τις προαναφερθείσες 
απαιτήσεις.
Ο κατάλογος των μελών του Συμβουλίου 
δημοσιεύεται και ενημερώνεται από τον 
Οργανισμό στον δικτυακό του τόπο.

Ο κατάλογος των μελών του Συμβουλίου 
δημοσιεύεται και ενημερώνεται από τον 
Οργανισμό στον δικτυακό του τόπο.

Or. es

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 76
Άρθρο11 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 2 δεύτερη παύλα 2
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- διαθέτουν ενδελεχή πείρα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων την οποία 
απέκτησαν στο πλαίσιο άλλων 
ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων ή 
φορέων.

- διαθέτουν ενδελεχή πείρα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων την οποία 
απέκτησαν με άλλον τρόπο.

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 77
Άρθρο11 παράγραφος 6

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με 
απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός 
όταν πρόκειται για τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α), (γ), (δ) και 
(ε) της παραγράφου 4, όπου απαιτείται 
πλειοψηφία των δύο τρίτων όλων των 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Το 
πρόσωπο που διορίστηκε από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης μπορεί να ψηφίζει μόνο στις 
αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 
(α) και (β) της παραγράφου 4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά 
κανόνα με απλή πλειοψηφία των 
ψηφισάντων· Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Οι
αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία
(α), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 4, 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων όλων των μελών. Το πρόσωπο που 
διορίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 
μπορεί να ψηφίζει μόνο στις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 4.

Or. de

Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 78
Άρθρο 11, παράγραφος 8α, β και γ (νέες)

8α. Ο πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος του
Οργανισμού, εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με βάση τις προτάσεις των 
πολιτικών του ομάδων· οι υποψήφιοι 
παρίστανται σε ακρόαση ενώπιον της 
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Ο πρόεδρος επιλέγεται με κριτήριο την
προσωπική του αξία, την εμπειρία του
στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και τις διοικητικές και διαχειριστικές του 
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ικανόηττες.
8β. Η θητεία του προέδρου είναι πενταετής
και είναι δυνατό να ανανεωθεί μία φορά 
για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει την 
πενταετία.
8γ. Ο πρόεδρος είναι αρμόδιος:
a) να εξασφαλίζει την τέλεση των 
καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 4·
β) να καταρτίζει και να υλοποιεί το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού·
γ) να εκπροσωπεί τον Οργανισμό·
δ) να παρουσιάζει το πρόγραμμα εργασίας
του Οργανισμού και, κατά περίπτωση, την
ετήσια έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντά 
στις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.

Or. es

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 79
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται 
από το Εκτελεστικό Γραφείο. Το 
Εκτελεστικό γραφείο αποτελείται από τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και δύο 
αντιπροσώπους της Επιτροπής.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται 
από το Εκτελεστικό Γραφείο, το οποίο 
αποτελείται από τα εξής έξι μέλη:

a) τον πρόεδρο·
β) τον αντιπρόεδρο·
γ) τα δύο πρόσωπα που αποστέλλει η 
Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο·
δ) δύο μέλη, που επιλέγει το Διοικητικό
Συμβούλιο από τον κύκλο των μελών του.

Or. de
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber 

Τροπολογία 80
Άρθρο 13

Διευθυντής Γενικός Γραμματέας
1. Ο Οργανισμός διοικείται από διευθυντή ο 
οποίος διορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, βάσει του καταλόγου 
υποψηφίων που προτείνονται από την 
Επιτροπή. Ο διευθυντής διορίζεται βάσει 
της προσωπικής του αξίας, των διοικητικών 
και διαχειριστικών του δεξιοτήτων και της 
πείρας του στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Πριν από το διορισμό του, ο 
επιλεγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

1. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διοικείται
από Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται 
από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων βάσει 
του καταλόγου υποψηφίων που προτείνονται 
από την Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας
διορίζεται βάσει της προσωπικής του αξίας, 
των διοικητικών και διαχειριστικών του 
δεξιοτήτων και της πείρας του στον τομέα 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πριν από το 
διορισμό του, ο επιλεγμένος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος ενδέχεται 
να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Η θητεία του διευθυντή είναι πενταετής. 
Βάσει πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν 
αξιολόγησης, η θητεία αυτή μπορεί να 
ανανεωθεί μία φορά για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών. Κατά την αξιολόγηση, η 
Επιτροπή εκτιμά ιδίως τα αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν κατά την πρώτη θητεία και 
τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκαν, και τα 
καθήκοντα και τις απαιτήσεις του 
Οργανισμού κατά τα προσεχή έτη.

2. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα είναι 
πενταετής. Βάσει γνωμοδότησης της 
Επιτροπής και κατόπιν αξιολόγησης, η 
θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 
για μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Κατά την 
αξιολόγηση, η Επιτροπή εκτιμά ιδίως τα 
αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά την 
πρώτη θητεία και τον τρόπο με τον οποίο 
επιτεύχθηκαν, και τα καθήκοντα και τις 
απαιτήσεις του Οργανισμού κατά τα 
προσεχή έτη.

3. Ο διευθυντής είναι αρμόδιος για τα εξής: 3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος 
για τα εξής:

(a) την εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4·
(β) την κατάρτιση και την υλοποίηση του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας του 
Οργανισμού·
(γ) όλα τα θέματα που αφορούν το 
προσωπικό και, ιδίως, την άσκηση των 
εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2· 

(γ) όλα τα θέματα που αφορούν το 
προσωπικό και, ιδίως, την άσκηση των 
εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2· 

(δ) τα θέματα που αφορούν την τρέχουσα 
διαχείριση·

(δ) τα θέματα που αφορούν την τρέχουσα 
διαχείριση·

(ε) την εκτέλεση του προϋπολογισμού του (ε) την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
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Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 και Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 και 

(στ) την εφαρμογή αποτελεσματικών 
διαδικασιών παρακολούθησης και 
αξιολόγησης σχετικά με την επίδοση του 
Οργανισμού ως προς τους στόχους του, 
σύμφωνα με επαγγελματικώς εγκεκριμένα 
πρότυπα. Ο διευθυντής υποβάλλει ετησίως 
εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά 
με τα αποτελέσματα του συστήματος 
παρακολούθησης.

(στ) την εφαρμογή αποτελεσματικών 
διαδικασιών παρακολούθησης και 
αξιολόγησης σχετικά με την επίδοση του 
Οργανισμού ως προς τους στόχους του, 
σύμφωνα με επαγγελματικώς εγκεκριμένα 
πρότυπα. Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει 
ετησίως εκθέσεις στο Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα 
αποτελέσματα του συστήματος 
παρακολούθησης.

4. Ο διευθυντής είναι υπόλογος για τις 
δραστηριότητές του απέναντι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπόλογος
για τις δραστηριότητές του απέναντι στον
Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων και συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
απολύσει τον διευθυντή πριν από τη λήξη 
της θητείας του, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής.

5. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μπορεί 
να απολύσει τον Γενικό Γραμματέα πριν 
από τη λήξη της θητείας του, βάσει 
πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν εγκριθεί αυτή η τροπολογία, ο όρος "Διευθυντής" θα αντικατασταθεί από τους όρους 
"Γενικός Γραμματέας" σε ολόκληρο το κείμενο.
Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του ρόλου του προέδρου που συνίσταται στην εκτέλεση
των καθηκόντων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο
4, και του ρόλου το Γενικού Γραμματέα ο οποίος είναια αρμόδιος για τη διοικητική διαχείριση. 

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 81
Άρθρο 14 παράγραφος 4

Το Φόρουμ αποτελεί μηχανισμό για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη 
συγκέντρωση γνώσεων. Διασφαλίζει τη 
στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού 
και των συναφών ενδιαφερόμενων.

Το Φόρουμ αποτελεί μηχανισμό για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σε ζητήματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και στη 
συγκέντρωση γνώσεων. Διασφαλίζει τη 
στενή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού 
και των συναφών ενδιαφερόμενων, όπως 
για παράδειγμα των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.

Or. de
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Τροπολογία: Carlos Carnero González 

Τροπολογία 82
Άρθρο 14, παράγραφος 6

6. Το Φόρουμ προεδρεύεται από τον 
διευθυντή. Συγκαλείται μία φορά ετησίως ή 
κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Οι επιχειρησιακές του 
διαδικασίες διευκρινίζονται στον εσωτερικό 
κανονισμό του Οργανισμού και 
δημοσιεύονται.

6. Το Φόρουμ προεδρεύεται από τον
πρόεδρο του Οργανισμού και από τον 
συντονιστή που ορίζεται από τις οντότητες 
που τον συναποτελούν. Συγκαλείται δύο
φορές ετησίως ή κατόπιν αιτήματος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιχειρησιακές 
του διαδικασίες διευκρινίζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού και 
δημοσιεύονται.

Or. es

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Τροπολογία 83
Άρθρο29 παράγραφος 2

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο εφαρμόζεται η διαδικασία 
κανονιστικής επιτροπής που θεσπίζεται στο 
άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της 
απόφασης αυτής.

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο εφαρμόζεται η διαδικασία 
κανονιστικής επιτροπής που θεσπίζεται στο 
άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ της 
28ης Ιουνίου 1999 σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 3 της απόφασης αυτής.

Or. de


