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13.4.2016 A8-0131/27 

Τροπολογία  27 

Rina Ronja Kari 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 28 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. πηζηεχεη φηη ε πθηζηάκελε παξνπζίαζε 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ βνπιεπηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ δελ είλαη αθξηβήο θαη δελ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

βνπιεπηψλ· πξνηείλεη ε ηξέρνπζα ρξήζε 

θαηάηαμεο ηζηνηφπσλ λα θαηαξγεζεί θαη 

παξάιιεια λα βειηησζνχλ νη πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κεκνλσκέλσλ βνπιεπηψλ ζηνλ επίζεκν 

ηζηφηνπν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· δεηεί λα 

αμηνινγεζεί ε παξνπζίαζε ηδηαίηεξα ησλ 

αηηηνινγήζεσλ ςήθνπ θαη ησλ 

αγνξεχζεσλ ελφο ιεπηνχ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηινγήο λα 

θαηαρσξνχληαη ρσξηζηά απφ ηηο 

αγνξεχζεηο ζηελ Οινκέιεηα, θαη λα 

εθηηκεζεί ·ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ 

αηηηνινγήζεσλ ςήθνπ θαη ησλ πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ· αλακέλεη φηη ε ζρεηηθή 

νκάδα εξγαζίαο ηνπ Πξνεδξείνπ πνπ 

αζρνιείηαη κε ην δήηεκα απηφ ζα ππνβάιεη 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θαη ηα πνξίζκαηά ηεο ζηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ· 

28. πηζηεχεη φηη ε πθηζηάκελε παξνπζίαζε 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ βνπιεπηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ δελ είλαη αθξηβήο θαη δελ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

βνπιεπηψλ· αλακέλεη φηη ε ζρεηηθή νκάδα 

εξγαζίαο ηνπ Πξνεδξείνπ πνπ αζρνιείηαη 

κε ην δήηεκα απηφ ζα ππνβάιεη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε θαη ηα πνξίζκαηά ηεο ζην 

Κνηλνβνχιην· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Τροπολογία  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Κωνζηανηίνα 

Κούνεβα 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 32α. είλαη ηεο γλψκεο φηη, ζηελ παξνχζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δελ ζα πξέπεη λα 

δξνκνινγνχληαη πεξαηηέξσ έξγα ζην 

Parliamentarium ρσξίο λα δηελεξγεζνχλ 

πξνεγνπκέλσο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ 

Επηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ θαη λα δνζεί 

ε έγθξηζή ηεο·  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Τροπολογία  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Κώζηας 

Χρσζόγονος, Rina Ronja Kari, Σηέλιος Κούλογλοσ, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Marisa 

Matias, Δημήηριος Παπαδημούλης 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 38α. δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα 

παξνπζηάδεη εηήζηα ελεκεξσηηθή έθζεζε 

γηα ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο ησλ 

νπνίσλ ε ζχκβαζε κε ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην έιεμε θαη νη νπνίνη 

ελδέρεηαη, ζην πιαίζην ησλ λέσλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Τροπολογία  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Κώζηας Χρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, 

Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Δημήηριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, Martina Michels, 

Helmut Scholz  

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 39α. δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα λα 

αλνίμεη ηνπο εζσηεξηθνχο δηαγσληζκνχο 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ βνεζψλ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Τροπολογία  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Κώζηας Χρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 39 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 39β. θξνλεί φηη ε δηαρείξηζε ηεο ζέζεο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ «Παξεκβάζεηο ππέξ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγάλνπ» θαη 

εηδηθφηεξα νη επηρνξεγήζεηο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ ηελ γξακκή «θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο» 1630-03, ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη κε δηαθαλέζηεξν ηξφπν θαη 

απφ θνηλνχ κε ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ, δειαδή ηελ Επηηξνπή 

Πξνζσπηθνχ θαη ηελ Επηηξνπή ησλ ΔΚΒ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Τροπολογία  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Κώζηας 

Χρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Δημήηριος Παπαδημούλης, 

Marisa Matias, Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Helmut Scholz  

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 40α. εθθξάδεη βαζηά απνδνθηκαζία γηα 

ηηο πξνηαζείζεο πεξηθνπέο ζηελ 

θαηάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 2017 χςνπο 

1 200 000 EUR φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο 

κεηάθξαζεο θαη 2 000 000 EUR φζνλ 

αθνξά ηε δηεξκελεία, θαζψο αλαγλσξίδεη 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

δηεξκελείο· δεηεί έγθαηξε θαη βηψζηκε 

ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

δηεξκελέσλ πνπ ζπλδπάδεη πςειήο 

πνηφηεηαο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

απνδνηηθή δηαρείξηζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο αληζνξξνπίαο 

απφ ηελ άπνςε ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο 

θαη ηε γεληθή αλαζθάιεηα γηα ηνπο 

δηεξκελείο· δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα λα δηαηππψζεη πεξαηηέξσ 

πξνηάζεηο φπσο ε ελίζρπζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο 

θαη’ απαίηεζε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαθνκκαηηθψλ 

νκάδσλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Τροπολογία  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 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 ππνζηεξίδεη 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· παξέρεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ακνηβή γηα ηνπο νδεγνχο, 

θαιχηεξε ηζνξξνπία ησλ θχισλ θαη ρξήζε 

πην νηθνινγηθψλ απηνθηλήησλ· δεηεί απφ 

ην Πξνεδξείν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

λα αλαπηχμνπλ ην ελ ιφγσ έξγν 

εληάζζνληάο ην ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ 

ελίζρπζεο ηεο αζθάιεηαο κε ζθνπφ λα 

παξέρνληαη αμηφπηζηα θαη αζθαιή κέζα 

κεηαθνξάο ζηνπο βνπιεπηέο ζε φινπο 

ηνπο ηφπνπο εξγαζίαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· 

δεηεί σο εθ ηνχηνπ λα δνζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζηελ Επηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκψλ πξηλ ιεθζεί νηαδήπνηε 

απφθαζε· 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Τροπολογία  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Κώζηας Χρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Δημήηριος 

Παπαδημούλης, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 55α. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε 

ζέζπηζε κέηξσλ κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίδνληαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε 

θξηηήξηα πην νηθνινγηθά θαη πην 

θνηλσληθά πνπ είλαη πξντφλ ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ· εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά 

ηνπ γηα ηελ απνπζία κνλάδαο ηζνδχλακεο 

κε ηελ EMAS πνπ λα θαιχπηεη ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα, ηδίσο θαηά ηελ 

εθπφλεζε δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ηα επξσπατθά ζεζκηθά 

φξγαλα, θαη κε ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ν 

έιεγρνο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ· 

δεηεί λα δεκηνπξγεζεί παξφκνηα κνλάδα 

ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Τροπολογία  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Κώζηας 

Χρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Δημήηριος Παπαδημούλης, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 56 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 56α. ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πεξαηηέξσ εμνηθνλνκήζεηο ρξεκάησλ ζε 

δαπάλεο γηα επίπισζε, θαζψο θξίλεη 

θάζε παξά ινγηθή ηε ζρεηηθή αχμεζε 

θαηά 3 589 832 EUR γηα ην 2016 θαη 

παξφκνηα αχμεζε γηα ην 2017 ζε 

ζχγθξηζε κε 2 415 168 EUR ην 2015· 

Or. en 

 

 


