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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

28.4.2015 A8-0144/23 

Τροπολογία  23 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει επιδοκιµασία για την αρµονική 
συνεργασία µεταξύ του Προεδρείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής Προϋπολογισµών η οποία 

καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας διαδικασίας του 

προϋπολογισµού και για τη συµφωνία που 
επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής· 

1. εκφράζει επιδοκιµασία για την αρµονική 

συνεργασία µεταξύ του Προεδρείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής Προϋπολογισµών η οποία 

καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας διαδικασίας του 

προϋπολογισµού· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Τροπολογία  24 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8α. ζητεί από το Προεδρείο του Ε.Κ. να 
µεριµνήσει ώστε οι δαπάνες των ΒΕΚ 
που το επιθυµούν, να ελέγχονται από την 
Γραµµατεία σε ετήσια βάση· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Τροπολογία  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 

Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. εκφράζει επιδοκιµασία για τη 

συµφωνία σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις η 

οποία επιτεύχθηκε µεταξύ της Επιτροπής 

Προϋπολογισµών και των αντιπροσωπειών 

του Προεδρείου στις συνεδριάσεις 

συνδιαλλαγής της 14ης και 15ης Απριλίου, 

σε σύγκριση µε το επίπεδο του προσχεδίου 

κατάστασης προβλέψεων που είχε 

προταθεί αρχικά από το Προεδρείο·  

11. εκφράζει επιδοκιµασία για τις 
προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά µε 
τις εξοικονοµήσεις που διεξήχθησαν 
µεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισµών 

και των αντιπροσωπειών του Προεδρείου 

στις συνεδριάσεις συνδιαλλαγής της 14ης 

και 15ης Απριλίου, σε σύγκριση µε το 

επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης 

προβλέψεων που είχε προταθεί αρχικά από 

το Προεδρείο·  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Τροπολογία  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. φρονεί ότι, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους 

βουλευτές για την εκπλήρωση των 

κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, 

απαιτείται µια νέα ισορροπία µεταξύ 

διαπιστευµένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

και τοπικών βοηθών· ζητεί από τον Γενικό 

Γραµµατέα να υποβάλει το συντοµότερο 

πρόταση απόφασης στο Προεδρείο για τον 

σκοπό αυτό· εκτιµά ότι θα πρέπει να 

τηρηθεί µια µεταβατική περίοδος σε 

περίπτωση αναθεώρησης των ισχυόντων 

κανόνων και αναµένει ότι η τελική 

απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 
2016 το αργότερο· 

17. φρονεί ότι, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους 

βουλευτές για την εκπλήρωση των 

κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, 

απαιτείται µια νέα ισορροπία µεταξύ 

διαπιστευµένων κοινοβουλευτικών βοηθών 

και τοπικών βοηθών· ζητεί από τον Γενικό 

Γραµµατέα να υποβάλει το συντοµότερο 

πρόταση απόφασης στο Προεδρείο για τον 

σκοπό αυτό· εκτιµά ότι θα πρέπει να 

τηρηθεί µια µεταβατική περίοδος σε 

περίπτωση αναθεώρησης των ισχυόντων 

κανόνων και αναµένει ότι η τελική 

απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 
του 2016 το αργότερο· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Τροπολογία  27 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 19α. υπενθυµίζει ότι το Κοινοβούλιο 
οφείλει να εξασφαλίσει την παροχή 
υπηρεσιών τόσο στον τοµέα της 
διερµηνείας όσο και της µετάφρασης 
ευθυγραµµιζόµενο πλήρως µε τις 
συνθήκες της ΕΕ, και, ειδικότερα, να 
εγγυηθεί κατάλληλες συνθήκες εργασίας 
για όλους τους βουλευτές, και σωστή και 
έγκαιρη πρόσβαση όλων των πολιτών της 
ΕΕ και των κοινωνικών παραγόντων 
στην πληροφόρηση, σε όλες τις επίσηµες 
γλώσσες της ΕΕ· επιµένει να ληφθούν, 
εφόσον χρειάζεται, έκτακτα, µεταβατικά 
µέτρα στο θέµα των προσλήψεων· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Τροπολογία  28 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. εκτιµά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να αποκτήσει ένα σύγχρονο, εξαιρετικά 
αποτελεσµατικό χώρο εργασίας για τους 
βουλευτές και το προσωπικό· 

20. εκτιµά ότι η ανανέωση των επίπλων 
σε όλους τους χώρους εργασίας των 
βουλευτών και του προσωπικού δεν 
αποτελεί προτεραιότητα για τον 
προϋπολογισµό του 2016· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Τροπολογία  29 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

32. τονίζει ότι η υλοποίηση του στόχου της 

µείωσης του προσωπικού κατά 5%, όπως 

αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας 

για το Π∆Π 2014-2020, θα πρέπει να 

συνεχιστεί το 2016· χαιρετίζει την 

επιβεβαίωση της µη επέκτασης της 

µείωσης του προσωπικού στο προσωπικό 

των πολιτικών οµάδων, η οποία είναι 

απόλυτα σύµφωνη µε τα προαναφερθέντα 

ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου για τους 

προϋπολογισµούς του 2014 και του 2015· 

32. τονίζει ότι η υλοποίηση του στόχου της 

µείωσης του προσωπικού κατά 5%, όπως 

αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας 

για το Π∆Π 2014-2020, δεν θα πρέπει να 
συνεχιστεί το 2016· χαιρετίζει την 

επιβεβαίωση της µη επέκτασης της 

µείωσης του προσωπικού στο προσωπικό 

των πολιτικών οµάδων, η οποία είναι 

απόλυτα σύµφωνη µε τα προαναφερθέντα 

ψηφίσµατα του Κοινοβουλίου για τους 

προϋπολογισµούς του 2014 και του 2015· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Τροπολογία  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

33. σηµειώνει ότι για το 2016 προτείνεται 
η διαγραφή 57 θέσεων από τον πίνακα 
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας 
του Κοινοβουλίου, η οποία θα οδηγήσει 
στην εξοικονόµηση περίπου 1,8 
εκατοµµυρίων EUR, µε το σκεπτικό ότι 
ορισµένες από τις θέσεις αυτές είναι επί 
του παρόντος κενές και ότι οι κάτοχοι 
των υπόλοιπων θέσεων είτε θα 
συνταξιοδοτηθούν είτε θα µετατεθούν σε 
άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους· 
σηµειώνει ότι προτείνεται να αφαιρεθούν 

ακόµη δύο θέσεις από τον πίνακα 

προσωπικού του Κοινοβουλίου και να 

µεταφερθούν στην Επιτροπή σε 

συνδυασµό µε δύο διοργανικά έργα ΤΠ τα 

οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, πράγµα 

που σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν δύο επιπλέον θέσεις στον 

πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για το 

2016· 

33. σηµειώνει ότι προτείνεται να 
αφαιρεθούν ακόµη δύο θέσεις από τον 

πίνακα προσωπικού του Κοινοβουλίου και 

να µεταφερθούν στην Επιτροπή σε 

συνδυασµό µε δύο διοργανικά έργα ΤΠ τα 

οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή, πράγµα 

που σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

δηµιουργηθούν δύο επιπλέον θέσεις στον 

πίνακα προσωπικού της Επιτροπής για το 

2016· 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Τροπολογία  31 

Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 6α. εκτιµά ότι µια αύξηση της 
αποζηµίωσης βουλευτικής επικούρησης 
δεν αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο 
των σηµερινών δηµοσιονοµικών 
προσπαθειών· 

Or. en 

 

 


