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13.4.2016 A8-0131/21 

Τροπολογία  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 ζεωξεζεί 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 

ελδερόκελν ηεο εζωηεξίθεπζεο κόλνλ εάλ 

ην θόζηνο ηεο δελ ππεξβαίλεη ην θόζηνο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα, θαη 

εάλ παξέρεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβή γηα ηνπο νδεγνύο, 

θαιύηεξε ηζνξξνπία ηωλ θύιωλ θαη 

ρξήζε πην νηθνινγηθώλ απηνθηλήηωλ· 

δεηεί λα δνζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

ζηελ Επηηξνπή Πξνϋπνινγηζκώλ πξηλ 

ιεθζεί νηαδήπνηε απόθαζε· 

46. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα 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 

πξνηηκόηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε ζα ήηαλ ε 

ζχλαςε κηαο θαιά νξγαλσκέλεο 

εμσηεξηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, φπνπ ν εμσηεξηθφο πάξνρνο 

ππεξεζηψλ έρεη ζαθή επζχλε λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο αζθαιείαο θαη ηζηνξηθνχ θαζψο 

θαη λα εμαζθαιίδεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβέο·  πηζηεύεη όηη, γηα λα 

κεηωζνύλ νη δαπάλεο, ε ππεξεζία νδεγώλ 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κόλνλ κεηαμύ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ 

ζηαζκνύ θαη ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο· ζεωξεί 

όηη όιεο νη άιιεο κεηαθηλήζεηο ζα πξέπεη 

λα νξγαλώλνληαη ζε ηδηωηηθή βάζε από 

ηνπο βνπιεπηέο· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Τροπολογία  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 48  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

48. πηζηεχεη φηη ν ζηφινο νρεκάησλ ζα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεηα πην 

νηθνλνκηθά, κε ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ θαη πην αζθαιή· δεηεί απφ ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα λα ζπληάμεη έθζεζε 

ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν πιήξνπο 

κεηάβαζεο ζηελ ειεθηξνθίλεζε ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο· 

48. πηζηεχεη φηη ν ζηφινο νρεκάησλ ζα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεηα πην 

νηθνλνκηθά, κε ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ θαη πην αζθαιή· ηνλίδεη ην 

γεγνλόο όηη ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε 

ρξήζε κηθξώλ θνξηεγώλ θαη ιεωθνξείωλ 

πξνο θαη από ην αεξνδξόκην, ζε 

πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξόλνπο· δεηεί απφ 

ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα ζπληάμεη έθζεζε 

ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν πιήξνπο 

κεηάβαζεο ζηελ ειεθηξνθίλεζε ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο· 

Or. en 



 

AM\1092192EL.doc  PE579.912v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

13.4.2016 A8-0131/23 

Τροπολογία  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 ελδεηθλπόκελν 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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13.4.2016 A8-0131/24 

Τροπολογία  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 52  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

52. αλαγλωξίδεη ηνλ ξόιν ησλ γξαθείσλ 

ελεκέξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ (ΓΕΕΚ) 

όζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο Έλωζεο ελ γέλεη· 

πηζηεύεη όηη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ 

κέηξα απνδνηηθόηεηαο όζνλ αθνξά ηα 

γξαθεία ελεκέξωζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 
ζεσξεί φηη ηα ΓΕΕΚ ζα πξέπεη, ζην κέηξν 

ηνπ δπλαηνύ, λα ζηεγάδνληαη ζην ίδην 

θηίξην θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο από θνηλνύ κε ηηο 

αληηπξνζωπείεο ηεο Επηηξνπήο· δεηεί λα 

αμηνινγνχληαη νη ζηφρνη, ηα θαζήθνληα 

θαη νη επηδόζεηο ηωλ ΓΕΕΚ, θαη λα 

θαζνξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο βάζεη απηήο 

ηεο αμηνιφγεζεο· 

52. δεηεί πιήξε αλαζεώξεζε ησλ 

γξαθείσλ ελεκέξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

(ΓΕΕΚ) θαη ηωλ αληηπξνζωπεηώλ ηεο 

Επηηξνπήο· ζεσξεί φηη απηά ζα πξέπεη λα 

ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηίξην 

ρξεζηκνπνηώληαο από θνηλνύ ηηο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη κεηώλνληαο ην 

θόζηνο· δεηεί λα αμηνινγνχληαη νη ζηφρνη, 

θαη λα θαζνξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο βάζεη 

απηήο ηεο αμηνιφγεζεο· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Τροπολογία  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 52 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 52α. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

απόθαζε λα αλνίμεη Parlamentarium ζην 

Βεξνιίλν, ην νπνίν δελ έρεη άκεζε 

ζύλδεζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

Or. en 
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Τροπολογία  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

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 55 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 55α. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην 

γεγνλόο όηη νη πηζηώζεηο γηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηωλ επξωπαϊθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάηωλ θαη ηωλ 

επξωπαϊθώλ πνιηηηθώλ ηδξπκάηωλ 

απμήζεθαλ ην 2017, θζάλνληαο ζε 

ζπλνιηθό πνζό 50 905 000 EUR, ην νπνίν 

αληηπξνζωπεύεη, ζε 10 κόλνλ έηε, αύμεζε 

248,46% ζε ζύγθξηζε κε ην 2008· 

Or. en 

 

 


