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Τροπολογία  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

6. πεξηνξίδεη ηελ αχμεζε ησλ ζπλήζσλ 

δαπαλψλ ηνπ γηα ην 2017, ρσξίο ηα δχν 

έθηαθηα θνλδχιηα, ζε 1,4%  ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016· 

6. πεξηνξίδεη ηελ αχμεζε ησλ ζπλήζσλ 

δαπαλψλ ηνπ γηα ην 2017, ρσξίο ηα δχν 

έθηαθηα θνλδχιηα, ζε 1,4% ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο ζπλήζεηο δαπάλεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2016 θαη ζε 0,6% ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2016· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Τροπολογία  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

21. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο πχιεο ησλ 

βνπιεπηψλ (e-Portal), δεηεί δε απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα βειηησζεί, ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα 

«πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί», ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα απνζηνιήο έληππσλ αληίγξαθσλ 

ησλ δειηίσλ πιεξσκήο ζηνπο βνπιεπηέο, 

κε ζηφρν ηελ ηειηθή θαηάξγεζή ηνπ κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 2017· ζεσξεί φηη ε 

δηαδηθηπαθή πχιε ζα πξέπεη λα παξέρεη 

βάζεη πξνεπηινγήο απηή ηε ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθά, ζε φινπο ηνπο βνπιεπηέο, 

θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο· 

21. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο πχιεο ησλ 

βνπιεπηψλ (e-Portal), δεηεί δε απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα βειηησζεί, ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο γηα 

«πεξηβάιινλ ρσξίο ραξηί», ην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα απνζηνιήο έληππσλ αληίγξαθσλ 

ησλ δειηίσλ πιεξσκήο ζηνπο βνπιεπηέο, 

κε ζηφρν ηελ ηειηθή θαηάξγεζή ηνπ κέρξη 

ηα ηέιε ηνπ 2017 βάζεη απφθαζεο θάζε 

κεκνλσκέλνπ βνπιεπηή· ζεσξεί φηη ε 

δηαδηθηπαθή πχιε ζα πξέπεη λα παξέρεη 

βάζεη πξνεπηινγήο απηή ηε ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθά, ζε φινπο ηνπο βνπιεπηέο, 

θάηη ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο· 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Τροπολογία  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

22. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηηο επηηξνπέο· ππελζπκίδεη 

φηη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Υπεξεζίαο 

Έξεπλαο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

(EPRS) ην 2013, πξνβιέθζεθε ε 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο EPRS θαη ησλ ζεκαηηθψλ 

ηκεκάησλ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα πξνβεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο 

θαη λα ππνβάιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2016· ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε απηή 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ EPRS ζπκβαδίδεη κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο επηηξνπέο θαη παξάιιεια 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ 

βνπιεπηψλ, θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νχηε ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ππεξεζηψλ· 

 

22. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

βνπιεπηέο θαη ηηο επηηξνπέο· ππνγξακκίδεη 

φηη δελ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί θακηά 

πεξηθνπή ζε ζχγθξηζε κε ηελ έθζεζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα πξνο ην Πξνεδξείν 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ 

θαηάζηαζεο πξνβιέςεσλ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 2017· 
ππελζπκίδεη φηη, θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

Υπεξεζίαο Έξεπλαο ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ (EPRS) ην 2013, 

πξνβιέθζεθε ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο EPRS θαη ησλ ζεκαηηθψλ 

ηκεκάησλ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα πξνβεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο 

θαη λα ππνβάιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ έσο ηα ηέιε 

ηνπ 2016· ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε απηή 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ EPRS ζπκβαδίδεη κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν κε ηηο εμειίμεηο ζηηο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθέο επηηξνπέο θαη παξάιιεια 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο κεκνλσκέλσλ 
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βνπιεπηψλ, θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νχηε ελζαξξχλεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ππεξεζηψλ· 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Τροπολογία  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 25 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

25. δεηεί λα θαζηεξσζεί επξέσο ε 

δπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ε ππνγξαθή εληχπσλ, 

γξαπηψλ δειψζεσλ θ.ιπ., εμαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο· δεηεί λα 

ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο επαιήζεπζεο TAN ζην θηλεηφ 

ησλ βνπιεπηψλ· πηζηεχεη, επηπιένλ, φηη ζα 

πξέπεη λα απνζαξξπλζεί θαη λα θαηαξγεζεί 

ζηαδηαθά ε ρξήζε ζπζθεπψλ θαμ· 

25. δεηεί λα θαζηεξσζεί επξέσο ε 

δπλαηφηεηα ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ε ππνγξαθή εληχπσλ, 

γξαπηψλ δειψζεσλ θ.ιπ., εμαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

αζθάιεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο· δεηεί λα 

ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο 

ζπζηήκαηνο επαιήζεπζεο TAN ζην θηλεηφ 

ησλ βνπιεπηψλ· πηζηεχεη, επηπιένλ, φηη ζα 

πξέπεη λα απνζαξξπλζεί θαη λα θαηαξγεζεί 

ζηαδηαθά ε ρξήζε ζπζθεπψλ θαμ βάζεη 

απφθαζεο θάζε κεκνλσκέλνπ βνπιεπηή· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Τροπολογία  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 32 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

32. δεηεί ε θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα 

απνηππψλεηαη πηζηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ· 

δεηεί ελ πξνθεηκέλσ ην θφζηνο ηνπ θηηξίνπ 

Konrad Adenauer λα εκθαίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ζηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, δεηεί δε ζην κέιινλ νη 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα λα εγγξάθνληαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

ζπγθεληξσηηθήο κεηαθνξάο πηζηψζεσλ· 

32. δεηεί ε θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα 

απνηππψλεηαη πηζηά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ· 

δεηεί ελ πξνθεηκέλσ ην θφζηνο ηνπ θηηξίνπ 

Konrad Adenauer λα εκθαίλεηαη κε 

ζαθήλεηα ζηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, δεηεί δε ζην κέιινλ νη 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα λα εγγξάθνληαη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Τροπολογία  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 46 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

46. έρεη επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε γηα εζσηεξίθεπζε ηεο ππεξεζίαο 

νδεγψλ, κε ζηφρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε 

ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, κέηξν ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη άκεζεο πξφζζεηεο δαπάλεο 

χςνπο πεξίπνπ 3,7 εθαηνκκπξίσλ EUR· 

ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ελαιιαθηηθή επηινγή ε ζχλαςε κηαο θαιά 

νξγαλσκέλεο εμσηεξηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζηελ νπνία ν 

εμσηεξηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα έρεη 

ζαθή ππνρξέσζε λα δηελεξγεί ειέγρνπο 

αζθαιείαο θαη ηζηνξηθνχ θαζψο θαη λα 

εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβέο· ζα εμέηαδε ην 

ελδερφκελν ηεο εζσηεξίθεπζεο κφλνλ εάλ 

ην θφζηνο ηεο δελ ππεξβαίλεη ην θφζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα, θαη 

εάλ παξέρεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβή γηα ηνπο νδεγνχο, 

θαιχηεξε ηζνξξνπία ησλ θχισλ θαη 

ρξήζε πην νηθνινγηθψλ απηνθηλήησλ· δεηεί 

λα δνζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ πξηλ ιεθζεί 

νηαδήπνηε απφθαζε· 

46. ζεκεηψλεη φηη ην Πξνεδξείν ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απνθάζηζε 

νκφθσλα κεηά ηηο πξφζθαηεο επηζέζεηο 

λα αλαζέζεη εληφο ηνπ νξγάλνπ ηελ 

ππεξεζία νδεγψλ ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά 

επαίζζεηεο απφ άπνςε αζθάιεηαο θχζεο 

ηεο ππεξεζίαο απηήο  ιακβάλεη ππφ 

ζεκείσζε ηελ πξφηαζε γηα εζσηεξίθεπζε 

ηεο ππεξεζίαο νδεγψλ γηα ζνβαξνχο 

ιφγνπο αζθάιεηαο αληηθαζηζηψληαο ηνλ 

εμσηεξηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ κε 

ζπκβαζηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· ε εζσηεξίθεπζε ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβή γηα ηνπο νδεγνχο θαη 

ηε ρξήζε πην νηθνινγηθψλ θαη 

αζθαιέζηεξσλ απηνθηλήησλ· δεηεί λα 

δνζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Τροπολογία  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 49 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

49. δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα 

δηεμαγάγεη ζπδεηήζεηο κε ην ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· παξνηξχλεη ην 

γξαθείν ηαμηδίσλ λα εληείλεη ηηο 

ζπγθξίζεηο ηηκψλ· θαιεί ην γξαθείν 

ηαμηδίσλ λα επηδηψθεη ελεξγά θηελφηεξεο 

ηηκέο εηζηηεξίσλ θαηά ηηο θξαηήζεηο θαη, 

γεληθά, λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφηεξεο 

ηηκέο γηα ηνπο βνπιεπηέο θαη φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ην ελδεηθλπφκελν επίπεδν 

άλεζεο θαη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηηο αιιαγέο εηζηηεξίσλ· 

49. δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα 

δηεμαγάγεη ζπδεηήζεηο κε ην ηαμηδησηηθφ 

γξαθείν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· παξνηξχλεη ην 

γξαθείν ηαμηδίσλ λα εληείλεη ηηο 

ζπγθξίζεηο ηηκψλ· θαιεί ην γξαθείν 

ηαμηδίσλ λα επηδηψθεη ελεξγά θηελφηεξεο 

ηηκέο εηζηηεξίσλ θαηά ηηο θξαηήζεηο θαη, 

γεληθά, λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφηεξεο 

ηηκέο γηα ηνπο βνπιεπηέο θαη φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ εμαζθαιίδνληαο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο αιιαγέο 

εηζηηεξίσλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

41. ηάζζεηαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο 

δηεξκελείαο πξνο δηεζλή λνεκαηηθή 

γιψζζα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπδεηήζεσλ 

ζηελ νινκέιεηα πξνθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ 

απηέο νη ζπδεηήζεηο λα θαηαζηνχλ 

πξαγκαηηθά πξνζηηέο ζε φινπο ηνπο 

επξσπαίνπο πνιίηεο· 

41. ηάζζεηαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο 

δηεξκελείαο πξνο δηεζλή λνεκαηηθή 

γιψζζα ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπδεηήζεσλ 

ζηελ νινκέιεηα πξνθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ 

απηέο νη ζπδεηήζεηο λα θαηαζηνχλ 

πξαγκαηηθά πξνζηηέο ζε φινπο ηνπο 

επξσπαίνπο πνιίηεο ρσξίο λα παξάγνπλ 

πξφζζεην θφζηνο γηα ην Κνηλνβνχιην· 
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