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Τροπολογία 9
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Καθεστώς Διαμεσολαβητή Τροπολογία

2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα 
υποχρεούνται να παρέχουν στο 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα. Μπορούν να 
αρνηθούν μόνο για λόγους απορρήτου 
δεόντως αιτιολογημένους.

2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα 
υποχρεούνται να παρέχουν στο 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα.  Εάν οι πληροφορίες
που ζητούνται είναι εμπιστευτικές, ή εάν
ο φάκελος περιέχει εμπιστευτικά έγγραφα
ή πληροφορίες, το οικείο θεσμικό ή άλλο
όργανο ενημερώνει τον Διαμεσολαβητή ο
οποίος υποχρεούται να μην αποκαλύψει 
τις εν λόγω πληροφορίες ή έγγραφα.
Σε περίπτωση εγγράφου που είναι 
ευαίσθητο κατά την έννοια του άρθρου 9 
(1) του Κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, ο 
Διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι μόνον 
τα δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα 
της υπηρεσίας του χειρίζονται το εν λόγω 
έγγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση μπορεί να μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δράση του 
Διαμεσολαβητή και πρέπει να απαλειφθεί. Το προστιθέμενο κείμενο τονίζει την ανάγκη τήρησης
της εμπιστευτικότητας και την ανάγκη προστασίας των ευαίσθητών εγγράφων.
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Τροπολογία 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Καθεστώς Διαμεσολαβητή Τροπολογία

2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα 
υποχρεούνται να παρέχουν στο 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα. Μπορούν να 
αρνηθούν μόνο για λόγους απορρήτου 
δεόντως αιτιολογημένους.

2. Τα κοινοτικά θεσμικά ή άλλα όργανα 
υποχρεούνται να παρέχουν στο 
Διαμεσολαβητή τις πληροφορίες που τους 
ζητά και να του επιτρέπουν την πρόσβαση 
στα σχετικά έγγραφα. Μπορούν να 
αρνηθούν μόνο για λόγους απορρήτου 
δεόντως αιτιολογημένους. Η παρούσα
παράγραφος δεν προδικάζει την
εφαρμογή του καθεστώτος των
εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο
4 του Κανονισμού 1049/2001 και στους 
εσωτερικούς κανονισμούς του 
Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση 
στα έγγραφά τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διατηρήσει καθεστώς εξαιρέσεων ως προς την πρόσβαση στα
έγγραφα των οργάνων ανάλογα είτε προς το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αρχή αυτή σε
κοινοτικό επίπεδο, είτε σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει στο θέμα αυτό σε πολλά κράτη μέλη
όπου υπάρχει ο θεσμός του διαμεσολαβητή. Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα έγγραφα θα μπορούσε
πράγματι να έχει αρνητικές συνέπειες στην καλή λειτουργία των οργάνων από πλευράς 
νομοθετικής, διαπραγματευτικής και πολιτικής, προπάντων ελλείψει μέτρων ad hoc για τον
χειρισμό των ευαίσθητων εγγράφων.

Τροπολογία 11
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5

Καθεστώς Διαμεσολαβητή Τροπολογία

Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει 
στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 

Στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει 
στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 
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δικών του ερευνών και να διασφαλίσει 
καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα 
των προσώπων που καταθέτουν 
καταγγελίες ενώπιόν του, ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται 
με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε 
ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των 
ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει 
μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία 
δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3.

δικών του ερευνών και να διασφαλίσει 
καλύτερα τα δικαιώματα και συμφέροντα 
των προσώπων που καταθέτουν 
καταγγελίες ενώπιόν του, ο 
Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται 
με τις ανάλογες αρχές που υπάρχουν σε 
ορισμένα κράτη μέλη, τηρουμένων των 
ισχυουσών εθνικών νομοθεσιών. Ο 
Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να απαιτήσει 
μέσω αυτής της οδού έγγραφα στα οποία 
δεν θα είχε πρόσβαση βάσει του άρθρου 3. 
Υπό τις αυτές προϋποθέσεις, ο
Διαμεσολαβητής μπορεί να συνεργάζεται
με άλλα όργανα για την προαγωγή και 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιδιώκεται να επιτραπεί στον Διαμεσολαβητή να συνεργάζεται επίσης και
με άλλα εθνικά ή διεθνή όργανα που ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο όρος
'θεμελιώδη δικαιώματα' είναι γενικότερος, περιλαμβάνοντας επίσης και την έννοια των
'ανθρωπίνων δικαιωμάτων', και είναι συνεπής προς την τρέχουσα πρακτική και προς τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον οποίο κατοχυρώνεται τα δικαίωμα του πολίτη στη χρηστή 
διοίκηση και το δικαίωμά του να υποβάλλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή.
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