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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην καηάζηαζη πποβλέτευν ηυν εζψδυν και δαπανϊν ηος Δςπυπαφκοω 

Κοινοβοςλίος για ηο οικονομικψ έηορ 2017 

(2016/2019(BUD)) 

Το Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην Ϊξζξν 314 ηεο πλζάθεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012, ηεο 25εο Οθησβξένπ 

2012, ζρεηηθΪ κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ θαηΪξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 

1605/2002 ηνπ πκβνπιένπ
1
, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 36, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 2αο 

Γεθεκβξένπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ γηα ηελ 

πεξένδν 2014-2020
2
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθά ζπκθσλέα, ηεο 2αο Γεθεκβξένπ 2013, κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε δεκνζηνλνκηθά 

πεηζαξρέα, ηε ζπλεξγαζέα ζε δεκνζηνλνκηθΪ ζΫκαηα θαη ηε ρξεζηά δεκνζηνλνκηθά 

δηαρεέξηζε
3
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1023/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Οθησβξένπ 2013, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, 

θαζψο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο
4
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 16εο Οθησβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζε ηνπ 

πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ην ζρΫδην γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016
5
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ςάθηζκΪ ηνπ, ηεο 25εο Ννεκβξένπ 2015, ζρεηηθΪ κε ην θνηλφ ζρΫδην 

γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016, πνπ 

ελΫθξηλε ε επηηξνπά ζπλδηαιιαγάο ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
6
, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα πξνο ην Πξνεδξεέν ελ φςεη ηεο 

θαηΪξηηζεο ηνπ πξνζρεδένπ θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2017, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην πξνζρΫδην θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ πνπ θαηΪξηηζε ην Πξνεδξεέν 

                                                 
1
 ΔΔ L 298, 26.10.2012, ζ. 1. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 

3
 ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

4
 ΔΔ L 287, 29.10.2013, ζ. 15. 

5
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0376. 

6
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0407. 
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ζηηο 11 Απξηιένπ 2016 ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 παξΪγξαθνο 7 θαη ην Ϊξζξν 96 

παξΪγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ην ζρΫδην θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ πνπ θαηΪξηηζε ε Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 96 παξΪγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηα Ϊξζξα 96 θαη 97 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– Ϋρνληαο ππφςε ηελ Ϋθζεζε ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ (A8-0131/2016), 

A. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε παξνχζα δηαδηθαζέα εέλαη ε δεχηεξε πιάξεο δηαδηθαζέα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζην πιαέζην ηεο λΫαο θνηλνβνπιεπηηθάο πεξηφδνπ θαη αθνξΪ ην 

ηΫηαξην Ϋηνο ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζένπ 2014-2020· 

B. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2017, φπσο πξνηεέλεηαη ζηελ Ϋθζεζε 

ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα, ζα ραξαθηεξέδεηαη απφ ηε ζπλΫρηζε θαη ηελ εληαηηθνπνέεζε 

ηεο πνιηηηθάο ηνπ νξγΪλνπ λα επηηχρεη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο 

ηνκεέο φπνπ απηφ εέλαη δπλαηφ, ρσξέο λα ηέζεηαη ζε θέλδπλν ε πνηφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβΪιινληνο ησλ βνπιεπηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ·  

Γ.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Ϋρεη πξνηεέλεη, γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 2017, ηνπο εμάο ηΫζζεξηο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο: αζθΪιεηα θαη θπβεξλαζθΪιεηα, 

ζηαδηαθά θαηΪξγεζε ηεο παξΫθθιηζεο γηα ηελ ηξιαλδηθά γιψζζα, ηξΫρνληα κΫηξα γηα 

ηελ ππνζηάξημε ησλ βνπιεπηψλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο εληνιάο ηνπο, θαη αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ην θνηλφ θαη ηνπο επηζθΫπηεο· 

Γ.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ζηηο ηξΫρνπζεο πνιηηηθΫο ζπλζάθεο θαη ζπλζάθεο αζθαιεέαο, 

Ϋπεηηα απφ ηηο ηξνκνθξαηηθΫο επηζΫζεηο ζηελ Δπξψπε, ε δηαδηθαζέα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017 ζα πξΫπεη λα νδεγάζεη ζε ελέζρπζε ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο 

θπβεξλαζθΪιεηαο ηνπ Κνηλνβνπιένπ· 

E.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ν Γεληθφο ΓξακκαηΫαο Ϋρεη πξνηεέλεη πξνυπνινγηζκφ χςνπο 

1 910 073 000 EUR ζην πιαέζην ηνπ πξνζρΫδηνπ θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ γηα ην 2017, 

πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθά αχμεζε 3,9% ζε ζρΫζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2016 εθ ηνπ νπνένπ ην 1,7% ζεσξεέηαη φηη αληηζηνηρεέ ζε ζπλάζεηο δαπΪλεο θαη ζα 

απνηειεέ ην 19,26% ηνπ ηνκΫα V ηνπ ΠΓΠ 2014-2020· 

Σ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη, κεηαμχ 2017 θαη 2022, ζα θαηαξγεζεέ ζηαδηαθΪ ε παξΫθθιηζε 

γηα ηε κε κεηΪθξαζε φισλ ησλ επέζεκσλ εγγξΪθσλ πξνο ηα ηξιαλδηθΪ, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπΪγεηαη φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ ζα κεηαθξΪδνληαη θαη πξνο ηα ηξιαλδηθΪ, θαη 

πξνηεέλνληαη πξφζζεηεο Ϋθηαθηεο δαπΪλεο χςνπο 3,7 εθαηνκκπξέσλ EUR κε ζηφρν ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηε λΫα απηά γισζζηθά απαέηεζε, νη νπνέεο αληηζηνηρνχλ ζην 0,2% 

ηεο ζπλνιηθάο αχμεζεο· 

Ε. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη απαηηνχληαη πξφζζεηεο Ϋθηαθηεο επελδχζεηο χςνπο 47,6 

εθαηνκκπξέσλ EUR γηα ηελ ελέζρπζε ηεο αζθΪιεηαο θαη ηεο θπβεξλαζθΪιεηαο, πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεέ ζην 2,6% ηεο ζπλνιηθάο αχμεζεο· 

H. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ηα πνζνζηΪ πιεζσξηζκνχ κεηψλνληαη ζπλερψο απφ ην 2011· 
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ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ζηνπο ηφπνπο εξγαζέαο 

ηνπ Κνηλνβνπιένπ ην 2015 θαη ην 2016 άηαλ ρακειφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ 

αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ· 

Θ. ιακβΪλνληαο ππφςε φηη πεξέπνπ ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εέλαη δαπΪλεο 

ζπλδεφκελεο κε ηνλ δεέθηε ηηκψλ, πνπ αθνξΪ, θαηΪ ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ, απνδνρΫο 

ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζαξκνζκΫλεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ, θαη ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο, νη νπνέεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ηνκεαθά εηδηθά ηηκαξηζκηθά αλαπξνζαξκνγά πνπ ζπλάζσο εέλαη 

πςειφηεξε απφ ην ηππηθφ πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ· 

Η.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην ζην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2015 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ην 

νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016
1
 ηφληζε φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2016 ζα πξΫπεη λα ηεζεέ ζε 

ξεαιηζηηθά βΪζε θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αξρΫο ηεο δεκνζηνλνκηθάο πεηζαξρέαο 

θαη ηεο ρξεζηάο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο· 

ΗΑ.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ε αμηνπηζηέα ηνπ Κνηλνβνπιένπ σο ζθΫινπο ηεο αξκφδηαο γηα 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξράο εμαξηΪηαη θαηΪ κΫγα κΫξνο απφ ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπ λα ζΫηεη 

ππφ Ϋιεγρν ηηο δηθΫο ηνπ δαπΪλεο· 

ΗΒ.  ιακβΪλνληαο ππφςε φηη ην Πξνεδξεέν ελΫθξηλε ζηηο 26 Οθησβξένπ 2015 Ϋλα λΫν 

ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηε δηαρεέξηζε ησλ απνδεκηψζεσλ επηθνχξεζεο ησλ βνπιεπηψλ, 

ηελ ελέζρπζε ησλ απαηηάζεσλ επηζηξνθάο εμφδσλ γηα ζπκβΪζεηο ηνπηθψλ βνεζψλ, 

πξνβιΫπνληαο εηδηθφηεξα πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 25% ηεο απνδεκέσζεο βνπιεπηηθάο 

επηθνχξεζεο γηα ηελ θΪιπςε δαπαλψλ ζε ζρΫζε κε δηαπηζηεπκΫλνπο βνεζνχο· 

Γεληθό πιαίζην  

1. ηνλέδεη φηη ην κεξέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ην 2017 ζα πξΫπεη λα 

παξακεέλεη θΪησ απφ ην 20% ηνπ ηνκΫα V· ζεκεηψλεη φηη ην επέπεδν ηνπ πξνζρεδένπ 

θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ γηα ην 2017, φπσο εγθξέζεθε απφ ην Πξνεδξεέν ζηηο 7 

Μαξηένπ 2016, αληηζηνηρεέ ζην 19,26%, πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ 

επηηεχρζεθε ην 2016 (19,39%) θαη ην δεχηεξν ρακειφηεξν ζηνλ ηνκΫα V ηελ ηειεπηαέα 

νθηαεηέα· κεηψλεη πεξαηηΫξσ ην κεξέδηφ ηνπ γηα ηνλ ηνκΫα V ζην 19,17% γηα ην 2017· 

2. θξνλεέ σζηφζν φηη, ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθά χθεζε πνπ αληηκεησπέδνπλ ηα 

θξΪηε κΫιε, ην εθηηκψκελν επέπεδν πιεζσξηζκνχ γηα ην 2017 δελ ζα πξΫπεη λα 

ζεσξεέηαη σο ην θχξην θξηηάξην γηα ηηο απμάζεηο ησλ ζπλάζσλ δαπαλψλ· 

3. επηβεβαηψλεη φηη Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋθηαθηεο δαπΪλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε 0,2% ζε 

ζρΫζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 γηα ηε ζηαδηαθά θαηΪξγεζε ησλ κΫηξσλ 

πξνζσξηλάο παξΫθθιηζεο γηα ηε ρξάζε ηεο ηξιαλδηθάο γιψζζαο, ηα νπνέα εέραλ 

ζεζπηζηεέ κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1 ηεο 15εο Απξηιένπ 1958
2
 θαη ζε αχμεζε 2,6% ζε 

ζρΫζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 γηα ηηο πξφζζεηεο αλΪγθεο γηα ηελ αζθΪιεηα θαη 

ηελ θπβεξλαζθΪιεηα· 

                                                 
1
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0172. 

2
 EE 17, 6.10.1958, ζ. 385. 



 

PE577.035v02-00 6/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

4.  απνδΫρεηαη ην αέηεκα αχμεζεο θαηΪ 2,6% γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ θπβεξλαζθΪιεηα, 

βΪζεη ηνπ νπνένπ ζα ππεξδηπιαζηαζηνχλ νη πφξνη πνπ δηαηΫζεθαλ ην 2016· θαιεέ ηνλ 

Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα παξΪζρεη ζηελ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ, κε δηαθΪλεηα, 

ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηα ηζρχνληα θαη επηθεέκελα κΫηξα αζθΪιεηαο θαη 

θπβεξλαζθΪιεηαο θαη ηελ θαηαλνκά ηνπ θφζηνπο ηνπο· 

5. εγθξέλεη ην θνλδχιη Ϋθηαθησλ δαπαλψλ γηα επελδχζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο αζθΪιεηαο ην 

2017 ζε ζπλΫρεηα ηεο αλΪιπζεο πνπ ππνβιάζεθε ηνλ ΦεβξνπΪξην 2016 ζην Πξνεδξεέν 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ Ϋιεγρν πνπ δηελεξγάζεθε κεηΪ ηα πεξηζηαηηθΪ ηεο 22αο 

Μαξηένπ 2016 (47,6 EUR). θαη ην θνλδχιη Ϋθηαθησλ δαπαλψλ πνπ ζπλδΫεηαη κε ηε 

ζηαδηαθά θαηΪξγεζε ησλ κΫηξσλ πξνζσξηλάο παξΫθθιηζεο γηα ηε ρξάζε ηεο 

ηξιαλδηθάο γιψζζαο (3,7 EUR)· 

6. πεξηνξέδεη ηελ αχμεζε ησλ ζπλάζσλ δαπαλψλ ηνπ γηα ην 2017, ρσξέο ηα δχν Ϋθηαθηα 

θνλδχιηα, ζε 1,4%  ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016·  

7. νξέδεη ην ζπλνιηθφ επέπεδν ηεο θαηΪζηαζεο πξνβιΫςεσλ γηα ην 2017 ζε 1 900 873 000 

EUR, πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε ζπλνιηθά αχμεζε 3,4% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016· 

8. ππνγξακκέδεη φηη ζα πξΫπεη λα ρνξεγεζνχλ ζην Κνηλνβνχιην νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ βαζηθά ηνπ αξκνδηφηεηα σο λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο θαη 

αξκφδηαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξράο· ηνλέδεη φηη ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθά 

ζπγθπξέα νη ελ ιφγσ πφξνη ζα πξΫπεη λα ππφθεηληαη ζε απζηεξά, πξαγκαηηζηηθά θαη 

απνδνηηθά δηαρεέξηζε· επηζεκαέλεη φηη, παξΪιιεια κε ηελ εμαζθΪιηζε θαηΪιιεινπ 

επηπΫδνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επξσπατθάο 

δεκνθξαηέαο, πξΫπεη επεηγφλησο λα ελζαξξπλζνχλ πεξαηηΫξσ πξνζπΪζεηεο γηα 

εμνηθνλφκεζε θαη αθφκε πην απνδνηηθά ρξάζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ· 

9. ηνλέδεη φηη ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ θαη ε εηάζηα 

ηηκαξηζκηθά αλαπξνζαξκνγά ηνπ θαζνξέδνληαη απφ θαηαζηαηηθΫο ά ζπκβαηηθΫο 

ππνρξεψζεηο, ηηο νπνέεο δελ κπνξεέ λα επεξεΪζεη ην έδην ην Κνηλνβνχιην θαηΪ ηε 

δηαδηθαζέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

Γηαθάλεηα, πξνζβαζηκόηεηα θαη αλαγλσζηκόηεηα  

10. θαιεέ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ππνβΪιεη πξφηαζε γηα ηελ παξνπζέαζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζην επξχ θνηλφ, κΫζσ ηνπ ηζηφηνπνπ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, κε ηηο 

αξκφδνπζεο ιεπηνκΫξεηεο θαη ζε κνξθά επαλΪγλσζηε θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξάζηε, 

ψζηε λα δέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιέηεο λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπο αληέζηνηρνπο ηχπνπο 

δαπαλψλ· ζεσξεέ φηη ην πξψην βάκα ζα κπνξνχζε λα εέλαη ε δεκνζηνπνέεζε, ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πιεξνθνξηαθνχ γξαθάκαηνο ην νπνέν επέ ηνπ 

παξφληνο δηαηέζεηαη ζην ελδνδέθηπν· 

11. ζεσξεέ φηη, ζε θΪζε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο πξνυπνινγηζκνχ, ζα πξΫπεη λα παξΫρεηαη 

ζηα κΫιε ηνπ Πξνεδξεένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ θΪζε ζρεηηθά 

πιεξνθνξέα, εγθαέξσο, κε θαηαλνεηφ ηξφπν θαη ζην θαηΪιιειν επέπεδν ιεπηνκΫξεηαο 

θαη αλΪιπζεο, ψζηε ην Πξνεδξεέν, ε Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ θαη νη πνιηηηθΫο 

νκΪδεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο απαξαέηεηεο δηαβνπιεχζεηο θαη λα 
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βαζέδνπλ ηηο απνθΪζεηο ηνπο ζηε ζπλνιηθά εηθφλα φζνλ αθνξΪ ηελ θαηΪζηαζε θαη ηηο 

αλΪγθεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ· 

12. ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε λα παξνπζηΪδεηαη κε αθξέβεηα θαη δηαθΪλεηα ε εμΫιημε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ Ϋηνο ζε Ϋηνο· ζεσξεέ φηη ελψ νξηζκΫλεο Ϋθηαθηεο δαπΪλεο, φπσο νη 

δαπΪλεο γηα ηελ αζθΪιεηα, εέλαη δηθαηνινγεκΫλεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, ε 

απμαλφκελε ρξάζε ησλ Ϋθηαθησλ δαπαλψλ εηεζέσο εέλαη πξνβιεκαηηθά απφ Ϊπνςε 

δεκνζηνλνκηθνχ ειΫγρνπ θαη ζηαζεξφηεηαο· δεηεέ αθξηβΫζηεξν νξηζκφ ησλ Ϋθηαθησλ 

δαπαλψλ· θξνλεέ φηη, γηα ιφγνπο ινγνδνζέαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκΫλσλ ηνπ 

γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα πξΫπεη λα αμηνινγεζεέ θαηΪ πφζν νη Ϋθηαθηεο δαπΪλεο ζα 

πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη ζηε βΪζε ππνινγηζκνχ ηεο πνζνζηηαέαο δηαθνξΪο κεηαμχ 

πξνυπνινγηζκψλ απφ Ϋηνο ζε Ϋηνο· 

13. επαλαιακβΪλεη ηελ Ϋθθιεζά ηνπ γηα Ϋλαλ κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

δεκνζηνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζαθνχο δηΪθξηζεο κεηαμχ 

επελδχζεσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηηο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεηο ηνπ (πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ελνηθέσλ 

θαη ησλ αγνξψλ), ζχκθσλα κε ην ςάθηζκΪ ηνπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2015 ζρεηηθΪ κε ηελ 

θαηΪζηαζε πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016
1
, δεηεέ ελ πξνθεηκΫλσ λα ηξνπνπνηεζεέ ε παξνπζέαζε 

δηαρσξέδνληαο κε ζαθάλεηα ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ επελδχζεηο απφ ηηο δαπΪλεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγέα· 

14. ζπγραέξεη ην Πξνεδξεέν θαη ηε ΓΓ ITEC γηα ηε λΫα παξνπζέαζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζειέδσλ ησλ βνπιεπηψλ ζηνλ επέζεκν ηζηφηνπν ηνπ Κνηλνβνπιένπ κΫζσ ησλ νπνέσλ 

παξΫρνληαη πιεξνθνξέεο κε κεγαιχηεξε δηαθΪλεηα ζρεηηθΪ κε ηε ζχλζεζε θαη ην 

θαζεζηψο ηεο νκΪδαο εξγαζέαο ηνπο (δεκηνπξγέα λΫαο θαξηΫιαο «Βνεζνέ» κε 

επηκΫξνπο θαηεγνξέεο: Βνεζνέ, ΓηαπηζηεπκΫλνη βνεζνέ, ΓηαπηζηεπκΫλνη βνεζνέ (νκΪδα 

βνπιεπηψλ), Σνπηθνέ βνεζνέ, ΠΪξνρνη ππεξεζηψλ, Δληνινδφρνη πιεξσκψλ, 

Αζθνχκελνη)· δεηεέ απφ ην Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα εμαζθαιέζεη ηνπο αλαγθαένπο 

ειΫγρνπο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο λΫαο δΫζκεο θαλφλσλ γηα ηηο απνδεκηψζεηο 

επηθνχξεζεο ησλ βνπιεπηψλ πνπ ελΫθξηλε ην Πξνεδξεέν ζηηο 26 Οθησβξένπ 2015· 

15. δεηεέ ν πξνυπνινγηζκφο λα θαηαξηέδεηαη, ηνπιΪρηζηνλ κέα θνξΪ ζηα πΫληε Ϋηε, βΪζεη 

ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ κεκνλσκΫλσλ ζΫζεσλ θαη φρη βΪζεη ζπζηάκαηνο 

ζπληειεζηψλ· 

Αζθάιεηα θαη θπβεξλαζθάιεηα 

16. δεηεέ λα θαζηεξσζεέ Ϋλαο κεζνπξφζεζκνο θαη καθξνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζαθνχο ελεκΫξσζεο φζνλ αθνξΪ ηηο δαπΪλεο 

ζε ζρΫζε κε ηελ αζθΪιεηα θαη ηελ θπβεξλαζθΪιεηα· θαιεέ επηπιΫνλ ην Πξνεδξεέν, ππφ 

ην θσο ησλ πξφζθαησλ γεγνλφησλ, λα επηθαηξνπνηάζεη ηελ νινθιεξσκΫλε αληέιεςε 

γηα ηελ αζθΪιεηα θαη λα ηελ θνηλνπνηάζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2016· 

17. ζεσξεέ φηη νπνηνδάπνηε κΫηξν ζηνλ ηνκΫα απηφλ ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε ζαθά 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ θαη λα εέλαη αλΪινγν πξνο ηνπο 

                                                 
1
 Κεέκελα πνπ εγθξέζεθαλ, P8_TA(2015)0172. 



 

PE577.035v02-00 8/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο· δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα θαη ην Πξνεδξεέν λα 

ππνβΪινπλ εγθαέξσο, πξηλ απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2017 απφ ην 

Κνηλνβνχιην, ζηελ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ κηα θαηξηθά Αληέιεςε ηεο ΑζθΪιεηαο 

πεξηιακβαλνκΫλσλ κηαο ζπλνιηθάο απνηέκεζεο ησλ αληηιεπηψλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κΫηξσλ αζθαιεέαο θαζψο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ε νπνέα ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξά απνηέκεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 θαη ζηνπο επφκελνπο, κε ζαθά δηΪθξηζε κεηαμχ ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ ηαθηηθψλ δαπαλψλ, θαη λα παξΪζρεη ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

κΫηξσλ πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηελ ελέζρπζε ηεο αζθΪιεηαο ηνπ Κνηλνβνπιένπ εληφο θαη 

εθηφο ησλ εγθαηαζηΪζεψλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ αληηθηχπνπ πνπ ζα Ϋρνπλ απηΪ ηα κΫηξα 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017· δεηεέ λα ηνπ δνζνχλ πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο 

δεκνζηνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο ησλ κΫηξσλ δηνξγαληθάο δηνηθεηηθάο ζπλεξγαζέαο ζην πεδέν 

ηεο αζθΪιεηαο· 

18. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα αμηνινγάζεη θαηΪ πφζν ρξεηΪδεηαη λα 

επαλεμεηαζηνχλ νη πθηζηΪκελεο αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο (γηα ηνπο βνπιεπηΫο θαη ην 

πξνζσπηθφ) κε γλψκνλα ηηο ηξνκνθξαηηθΫο απεηιΫο θαη λα ππνβΪιεη πξνηΪζεηο, εΪλ 

θξέλεηαη ζθφπηκν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ ειιεέςεσλ· 

19. ζεσξεέ φηη νη βειγηθΫο αξρΫο εέλαη απηΫο πνπ ζα πξΫπεη λα ζπλερέζνπλ λα εγγπψληαη ην 

ζχζηεκα αζθαιεέαο εθηφο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ· 

Τπνζηήξημε ησλ βνπιεπηώλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπο 

20. ιακβΪλεη ππφ ζεκεέσζε ηα ηξΫρνληα κΫηξα γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ βνπιεπηψλ ζηελ 

εθηΫιεζε ηεο εληνιάο ηνπο· 

21. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ επΫθηαζε ηεο ςεθηαθάο πχιεο ησλ βνπιεπηψλ 

(e-Portal), δεηεέ δε απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα βειηησζεέ, ζην πιαέζην ηεο 

πξσηνβνπιέαο γηα «πεξηβΪιινλ ρσξέο ραξηέ», ην πθηζηΪκελν ζχζηεκα απνζηνιάο 

Ϋληππσλ αληέγξαθσλ ησλ δειηέσλ πιεξσκάο ζηνπο βνπιεπηΫο, κε ζηφρν ηελ ηειηθά 

θαηΪξγεζά ηνπ κΫρξη ηα ηΫιε ηνπ 2017· ζεσξεέ φηη ε δηαδηθηπαθά πχιε ζα πξΫπεη λα 

παξΫρεη βΪζεη πξνεπηινγάο απηά ηε ιεηηνπξγέα ειεθηξνληθΪ, ζε φινπο ηνπο βνπιεπηΫο, 

θΪηη ην νπνέν ζα νδεγάζεη ζε ζεκαληηθά εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξάκαηνο· 

22. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθάο θαη 

εξεπλεηηθάο ππνζηάξημεο πνπ παξΫρεηαη ζηνπο βνπιεπηΫο θαη ηηο επηηξνπΫο· 

ππελζπκέδεη φηη, θαηΪ ηε ζχζηαζε ηεο Τπεξεζέαο Έξεπλαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ (EPRS) ην 2013, πξνβιΫθζεθε ε ελδηΪκεζε αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηεο EPRS θαη ησλ ζεκαηηθψλ ηκεκΪησλ· 

δεηεέ, σο εθ ηνχηνπ, απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα πξνβεέ ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ηεο ελ 

ιφγσ αμηνιφγεζεο θαη λα ππνβΪιεη ηα απνηειΫζκαηΪ ηεο ζηελ Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ Ϋσο ηα ηΫιε ηνπ 2016· ζεσξεέ φηη ε αμηνιφγεζε απηά ζα πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη πξνηΪζεηο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα εμαζθαιέδεηαη φηη ε 

ζηάξημε πνπ παξΫρεηαη απφ ηελ EPRS ζπκβαδέδεη κε ηνλ βΫιηηζην ηξφπν κε ηηο 

εμειέμεηο ζηηο αληέζηνηρεο ζεκαηηθΫο επηηξνπΫο θαη παξΪιιεια ηθαλνπνηεέ ηηο αλΪγθεο 

κεκνλσκΫλσλ βνπιεπηψλ, θαη δελ επηθαιχπηεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο νχηε 

ελζαξξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ππεξεζηψλ· 

23. εέλαη ηεο γλψκεο φηη νη αλΪγθεο ησλ βνπιεπηψλ ζηηο εθινγηθΫο ηνπο πεξηθΫξεηεο ζα 
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πξΫπεη λα απνηηκεζνχλ, ιακβαλνκΫλσλ επέζεο ππφςε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ εθινγηθψλ 

πεξηθεξεηψλ, πξνθεηκΫλνπ νη βνπιεπηΫο λα ιΪβνπλ θαιχηεξε ππνζηάξημε γηα ην Ϋξγν 

ηνπο ζηηο εθινγηθΫο ηνπο πεξηθΫξεηεο· πηζηεχεη φηη νη θηλεηνέ ρψξνη εξγαζέαο γηα ηνπο 

βνπιεπηΫο θαη ε ππνζηάξημε ζηηο εθινγηθΫο πεξηθΫξεηεο ζα πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε κηα 

αμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο ρξάζεο, θαη δελ ζα πξΫπεη λα 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ ά επαλαιακβαλφκελν πξφζζεην θφζηνο γηα ην Κνηλνβνχιην· 

επηκΫλεη φηη δελ ζα πξΫπεη λα παξΫρεηαη πιηθφο εμνπιηζκφο, δεδνκΫλνπ φηη ε 

απνδεκέσζε γεληθψλ εμφδσλ παξΫρεη επαξθεέο πφξνπο γηα ηελ αγνξΪ ζπζθεπψλ 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο· ακθηζβεηεέ ηελ αλΪγθε αλΪπηπμεο ηδησηηθνχ θηλεηνχ ρψξνπ 

εξγαζέαο γηα βνπιεπηΫο, θαζψο απηφ δελ θαέλεηαη λα αληηζηνηρεέ ζηνλ ηξφπν 

νξγΪλσζεο ησλ βνπιεπηψλ θαη ησλ γξαθεέσλ ηνπο· 

24. ζπκθσλεέ κε ηελ Ϊπνςε φηη ηα εξγαιεέα πιεξνθνξηθάο εέλαη Ϋλα ζεκαληηθφ κΫζν γηα 

ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ βνπιεπηψλ· επαλαιακβΪλεη, σζηφζν, ηελ αλΪγθε λα 

επηηξΫπεηαη ε εγθαηΪζηαζε ινγηζκηθνχ αλνηθηάο πεγάο, θΪηη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγάζεη ζε ζεκαληηθά εμνηθνλφκεζε θφζηνπο φζνλ αθνξΪ ηα ηΫιε επηθνηλσλέαο, 

θαζψο θαη ζε βειηέσζε ηεο ξνάο εξγαζέαο ησλ γξαθεέσλ ησλ βνπιεπηψλ ελψ 

παξΪιιεια ζα ιακβΪλεηαη ππφςε ε θπβεξλαζθΪιεηα θαη ζα δηαζθαιέδεηαη ε πξνζηαζέα 

δεδνκΫλσλ· 

25. δεηεέ λα θαζηεξσζεέ επξΫσο ε δπλαηφηεηα ςεθηαθάο ππνγξαθάο εζσηεξηθψλ εγγξΪθσλ, 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπσο ε ππνγξαθά εληχπσλ, γξαπηψλ δειψζεσλ θ.ιπ., 

εμαζθαιέδνληαο παξΪιιεια ηελ αμηνπηζηέα θαη ηελ αζθΪιεηα ηεο δηαδηθαζέαο απηάο· 

δεηεέ λα ειεγρζεέ ε δπλαηφηεηα εγθαηΪζηαζεο ζπζηάκαηνο επαιάζεπζεο TAN ζην 

θηλεηφ ησλ βνπιεπηψλ· πηζηεχεη, επηπιΫνλ, φηη ζα πξΫπεη λα απνζαξξπλζεέ θαη λα 

θαηαξγεζεέ ζηαδηαθΪ ε ρξάζε ζπζθεπψλ θαμ· 

26. επηδνθηκΪδεη ηε λΫα κεηαξξχζκηζε γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθΫο γξαπηΫο εξσηάζεηο πνπ 

εγθξέζεθε ζηηο 3 επηεκβξένπ 2015 απφ ηελ Δπηηξνπά πληαγκαηηθψλ ΤπνζΫζεσλ 

θαηφπηλ αηηάκαηνο ηεο Δπηηξνπάο Πξνυπνινγηζκψλ θαηΪ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016· δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ 

ΓξακκαηΫα λα ζΫζεη ζε εθαξκνγά ηνπο αλαγθαένπο ειΫγρνπο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο λΫαο 

εξκελεέαο· θαιεέ ηε ΓηΪζθεςε ησλ ΠξνΫδξσλ λα αμηνινγάζεη απηφ ην λΫν θαζεζηψο 

ησλ γξαπηψλ εξσηάζεσλ φζνλ αθνξΪ ηηο πξφζζεηεο εξσηάζεηο, λα αλαιχζεη ηηο 

εμνηθνλνκάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη λα ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ ζρεηηθΪ κε ηα απνηειΫζκαηα απηάο ηεο αμηνιφγεζεο Ϋσο ηα ηΫιε 

Απγνχζηνπ 2016, πξηλ απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην Κνηλνβνχιην ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2016· 

27. εθηηκΪ φηη εέλαη ζθφπηκν νη πηζηψζεηο γηα ην θνλδχιην ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξΪ ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθά επηθνχξεζε λα δηαηεξεζνχλ ην 2017 ζην έδην επέπεδν κε ην 2016, κε 

εθαξκνγά ηεο λνκηθΪ δεζκεπηηθάο ηηκαξηζκηθάο αλαπξνζαξκνγάο δπλΪκεη ηνπ 

Καλνληζκνχ Τπεξεζηαθάο ΚαηΪζηαζεο· 

28. πηζηεχεη φηη ε πθηζηΪκελε παξνπζέαζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ησλ 

βνπιεπηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κνηλνβνπιένπ δελ εέλαη αθξηβάο θαη δελ αληηθαηνπηξέδεη 

ηηο πξαγκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζπκκεηνρά ησλ βνπιεπηψλ· πξνηεέλεη ε 

ηξΫρνπζα ρξάζε θαηΪηαμεο ηζηνηφπσλ λα θαηαξγεζεέ θαη παξΪιιεια λα βειηησζνχλ νη 

πιεξνθνξέεο φζνλ αθνξΪ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεκνλσκΫλσλ βνπιεπηψλ ζηνλ επέζεκν 
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ηζηφηνπν ηνπ Κνηλνβνπιένπ· δεηεέ λα αμηνινγεζεέ ε παξνπζέαζε ηδηαέηεξα ησλ 

αηηηνινγάζεσλ ςάθνπ θαη ησλ αγνξεχζεσλ ελφο ιεπηνχ, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

επηινγάο λα θαηαρσξνχληαη ρσξηζηΪ απφ ηηο αγνξεχζεηο ζηελ ΟινκΫιεηα, θαη λα 

εθηηκεζεέ ·ε πξνζηηζΫκελε αμέα ησλ αηηηνινγάζεσλ ςάθνπ θαη ησλ πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ· αλακΫλεη φηη ε ζρεηηθά νκΪδα εξγαζέαο ηνπ Πξνεδξεένπ πνπ αζρνιεέηαη 

κε ην δάηεκα απηφ ζα ππνβΪιεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηελ εκεξάζηα δηΪηαμε θαη ηα 

πνξέζκαηΪ ηεο ζηελ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ· 

Γαπάλεο ησλ βνπιεπηώλ 

29. επηβεβαηψλεη ηε ζΫζε ηνπ γηα ηελ απνδεκέσζε γεληθψλ εμφδσλ ηελ νπνέα δηαηχπσζε 

ζηα ςεθέζκαηΪ ηνπ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 29εο Απξηιένπ 2015 θαη 28εο 

Οθησβξένπ 2015· επαλαιακβΪλεη ηελ Ϋθθιεζε γηα κεγαιχηεξε δηαθΪλεηα φζνλ αθνξΪ 

ηελ απνδεκέσζε γεληθψλ εμφδσλ γηα ηνπο βνπιεπηΫο· θαιεέ ην Πξνεδξεέν λα 

πξνζπαζάζεη λα θαζνξέζεη αθξηβΫζηεξνπο θαλφλεο φζνλ αθνξΪ ηε ινγνδνζέα γηα ηηο 

δαπΪλεο πνπ εγθξέλνληαη ζην πιαέζην απηψλ ησλ απνδεκηψζεσλ, ρσξέο ηελ πξφθιεζε 

πξφζζεηεο νηθνλνκηθάο επηβΪξπλζεο γηα ην Κνηλνβνχιην· 

Κηηξηαθή πνιηηηθή  

30. ππελζπκέδεη φηη ε κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθά γηα ηελ πνιηηηθά αθηλάησλ, ε νπνέα 

εγθξέζεθε απφ ην Πξνεδξεέν ην 2010, ηειεέ ζάκεξα ππφ αλαζεψξεζε· εθθξΪδεη ηε 

δπζαξΫζθεηΪ ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην Πξνεδξεέν δελ Ϋρεη αθφκε νινθιεξψζεη ηηο 

δηαβνπιεχζεηο ηνπ ζρεηηθΪ κε ηε κεζνπξφζεζκε θηηξηαθά ζηξαηεγηθά ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ· θαιεέ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ππνβΪιεη ζηελ Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ ηε λΫα κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθά γηα ηα θηέξηα ην ζπληνκφηεξν θαη 

Ϋσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016 ην αξγφηεξν, πξηλ απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ζην Κνηλνβνχιην ην θζηλφπσξν ηνπ 2016· 

31.  δεηεέ απφ ην Πξνεδξεέν λα ππνβΪιεη καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθά γηα ηα θηέξηα ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ· επαλαιακβΪλεη φηη ν ρεηξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ, 

φπσο ηα Ϋξγα θαηαζθεπάο θηηξέσλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, πξΫπεη λα ραξαθηεξέδεηαη απφ 

ζχλεζε θαη δηαθΪλεηα· απαηηεέ απζηεξφηεηα ζηε δηαρεέξηζε ηνπ θφζηνπο, ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ Ϋξγσλ θαη ζηελ επνπηεέα ηνπο· απεπζχλεη εθ λΫνπ Ϋθθιεζε γηα δηαθαλά 

δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ζηνλ ηνκΫα ηεο πνιηηηθάο θηηξέσλ κε βΪζε Ϋγθαηξε 

ελεκΫξσζε, ιακβαλνκΫλνπ δεφλησο ππφςε ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ· πηζηεχεη φηη ε Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηΫξεζεο θαη ην 

πςειφηεξν θφζηνο ηνπ πηηηνχ ηεο Δπξσπατθάο Ηζηνξέαο ζα πξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε 

θαηΪ ηελ θαηΪξηηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θηηξηαθάο ζηξαηεγηθάο· 

32.  δεηεέ ε θαηΪζηαζε ησλ αθηλάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ λα απνηππψλεηαη 

πηζηΪ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ· δεηεέ ελ πξνθεηκΫλσ ην θφζηνο ηνπ θηηξένπ Konrad 

Adenauer λα εκθαέλεηαη κε ζαθάλεηα ζηνλ ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, 

δεηεέ δε ζην κΫιινλ νη επελδχζεηο ζε αθέλεηα λα εγγξΪθνληαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

πξνθεηκΫλνπ λα απνθεχγεηαη ε ρξάζε ηεο ηερληθάο ηεο ζπγθεληξσηηθάο κεηαθνξΪο 

πηζηψζεσλ· 

33.  πξνηεέλεη σο εθ ηνχηνπ λα δεκηνπξγεζεέ, απφ ην 2018, εηδηθά γξακκά γηα επελδχζεηο 

ζηελ αλΫγεξζε θηηξέσλ ε νπνέα ζα ρξεζηκνπνηεζεέ σο βΪζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ην 

2018 ησλ πηζηψζεσλ πνπ πξνηεέλνληαη ην 2017 γηα Ϋθηαθηεο δαπΪλεο· 
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34. Ϋρνληαο ππφςε ηηο Ϋθηαθηεο πεξηζηΪζεηο ην 2017 πνπ απαηηνχλ πςειΫο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκά αζθΪιεηαο, πξνηεέλεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νηεζδάπνηε πηζηψζεηο κεέλνπλ 

αρξεζηκνπνέεηεο ζην ηΫινο ηνπ 2017 γηα λα θαιπθζνχλ νη δαπΪλεο αλΫγεξζεο ηνπ 

θηηξένπ ADENAUER πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θαηαβνιΫο ηφθσλ ζε ηξΪπεδεο 

γηα δΪλεηα πνπ ζα πξΫπεη λα ζπλαθζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηεζεέ ε αλΫγεξζε· 

35. δεηεέ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζηαζε ησλ εξγαζηψλ αλαθαέληζεο 

ηνπ θηηξένπ PHS· δεηεέ λα δξνκνινγεζεέ κειΫηε ζρεηηθΪ κε ηελ αλαθαέληζε θαη λα 

εμεηαζηεέ απφ ην Πξνεδξεέν· αλακΫλεη φηη ην Πξνεδξεέν ζα ιΪβεη ππφςε ηελ αλΪγθε 

γηα πγηεηλΫο θαη αζθαιεέο ζπλζάθεο εξγαζέαο φηαλ ζα θαηαξηέδεη ην ρξνλνδηΪγξακκα 

ηεο αλαθαέληζεο· δεηεέ απφ ην Πξνεδξεέν λα ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ ζρεηηθΪ κε φια ηα κΫηξα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ· θαιεέ, ζην 

πιαέζην απηφ, ην Πξνεδξεέν λα ζΫζεη ηηο βΪζεηο γηα ηε κεηαηξνπά ηνπ PHS ζε 

ππνδεηγκαηηθφ θαη ζχγρξνλν θηέξην απφ Ϊπνςε ελεξγεηαθάο απφδνζεο θαη λα 

πξνσζάζεη Ϊκεζα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θηηξένπ· 

36. θαιεέ ηνπο αξκφδηνπο αληηπξνΫδξνπο λα ππνβΪινπλ ζηελ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ 

Ϋθζεζε πξνφδνπ γηα ην θηέξην KAD· 

37. ζεσξεέ φηη νη δηαξζξσηηθΫο θαη νξγαλσηηθΫο κεηαξξπζκέζεηο κε ζηφρν ηελ επέηεπμε 

κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο, πεξηβαιινληηθάο βησζηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζα πξΫπεη λα ζπλερηζηνχλ κΫζα απφ ηελ ελδειερά εμΫηαζε πηζαλψλ ζπλεξγεηψλ θαη 

εμνηθνλνκάζεσλ· ππελζπκέδεη ηε ζεκαληηθά εμνηθνλφκεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεέ κε ηελ θαζηΫξσζε ελφο κφλν ηφπνπ εξγαζέαο αληέ ηξηψλ (ΒξπμΫιιεο, 

ηξαζβνχξγν, Λνπμεκβνχξγν)· ηνλέδεη φηη ε δηαδηθαζέα απηά ζα πξΫπεη λα εμειηρζεέ 

ρσξέο λα ηέζεληαη ζε θέλδπλν ε λνκνζεηηθά αξηζηεέα ηνπ Κνηλνβνπιένπ, νη αξκνδηφηεηΫο 

ηνπ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη νη εμνπζέεο ειΫγρνπ, ά ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ γηα ηνπο βνπιεπηΫο, ηνπο βνεζνχο θαη ην πξνζσπηθφ· 

Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην πξνζσπηθό 

38. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ πξφηαζε λα κεησζνχλ θαηΪ 60 νη ζΫζεηο ηνπ 

πέλαθα πξνζσπηθνχ ην 2017, ζην πιαέζην ηεο ζπκθσλέαο πνπ επηηεχρζεθε κε ην 

πκβνχιην φζνλ αθνξΪ ην ζρΫδην γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2016, πνπ εγθξέζεθε, ζηηο 14 Ννεκβξένπ 2015, απφ ηελ 

επηηξνπά ζπλδηαιιαγάο ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

39. ππελζπκέδεη φηη ην ζπλνιηθφ επέπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ νκΪδσλ εμαηξεέηαη 

απφ ηνλ ζηφρν κεέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηΪ 5% ζχκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο πνπ Ϋρνπλ 

ιεθζεέ φζνλ αθνξΪ ηα νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2014, 2015 θαη 2016· 

40. ππνζηεξέδεη ηε δεκηνπξγέα ησλ πξφζζεησλ ζΫζεσλ πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηε κεηΪθξαζε 

θαη ηε δηεξκελεέα ηεο ηξιαλδηθάο γιψζζαο· εμαηξεέ απηΫο ηηο πξφζζεηεο ζΫζεηο απφ ηνλ 

ζηφρν κεέσζεο θαηΪ 5%, ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο· δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ 

ΓξακκαηΫα λα ζπκβνπιεπηεέ ηνπο Ηξιαλδνχο βνπιεπηΫο φζνλ αθνξΪ ηηο δπλαηφηεηεο 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξάζεο ηεο ηξιαλδηθάο γιψζζαο, ρσξέο λα δηαθπβεχνληαη ηα 

εγγπεκΫλα δηθαηψκαηα ησλ βνπιεπηψλ· 

41. ηΪζζεηαη ππΫξ ηεο δεκηνπξγέαο δηεξκελεέαο πξνο δηεζλά λνεκαηηθά γιψζζα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπδεηάζεσλ ζηελ νινκΫιεηα πξνθεηκΫλνπ ηνπιΪρηζηνλ απηΫο νη 



 

PE577.035v02-00 12/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

ζπδεηάζεηο λα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθΪ πξνζηηΫο ζε φινπο ηνπο επξσπαένπο πνιέηεο· 

42. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ πξφνδν πνπ Ϋρεη ζεκεησζεέ φζνλ αθνξΪ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο κεηΪθξαζεο θαη ηεο δηεξκελεέαο· αλαγλσξέδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πξνζηηζΫκελε αμέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη απφ ηνπο δηεξκελεέο· δεηεέ Ϋγθαηξε 

θαη βηψζηκε ζπκθσλέα κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

δηεξκελΫσλ πνπ ζπλδπΪδεη πςειάο πνηφηεηαο ζπλζάθεο εξγαζέαο θαη απνδνηηθά 

δηαρεέξηζε πξνθεηκΫλνπ λα απνθεχγνληαη θαηαζηΪζεηο αληζνξξνπηψλ απφ ηελ Ϊπνςε 

ησλ σξαξέσλ εξγαζέαο θαη ηε γεληθά αλαζθΪιεηα γηα ηνπο δηεξκελεέο, κε 

ζπλππνινγηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκΪησλ· δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα 

δηαηππψζεη πεξαηηΫξσ πξνηΪζεηο εμνξζνινγηζκνχ φπσο ε ελέζρπζε ηεο παξνράο 

ππεξεζηψλ κεηΪθξαζεο θαη δηεξκελεέαο θαη’ απαέηεζε, ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαθνκκαηηθψλ νκΪδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ· ζεσξεέ 

φηη ην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γισζζηθνχ πξνθέι πνπ ηΫζεθε ζε εθαξκνγά απφ 

ηνλ Οθηψβξην 2014 γηα ηηο ηξνπνινγέεο ζην ζηΪδην ησλ επηηξνπψλ απνηειεέ 

παξΪδεηγκα εθηθηάο απνηειεζκαηηθάο ρξάζεο ησλ πφξσλ θαη κπνξεέ λα αλαπηπρζεέ 

πεξαηηΫξσ· ζεσξεέ φηη ε δηεξκελεέα θαη ε κεηΪθξαζε απνηεινχλ βαζηθΫο ζπληζηψζεο 

κηαο επξσπατθάο δεκνθξαηέαο αλνηθηάο ζε φινπο, δεηεέ ελ πξνθεηκΫλσ λα κελ γέλεη 

δεθηά θακηΪ κεηαξξχζκηζε πνπ ζα ζέγεη ηελ επξχηεξε δπλαηά θαη ρσξέο απνθιεηζκνχο 

πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα Ϋγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ· 

43. θαιεέ ην Πξνεδξεέν λα αμηνινγάζεη θαη, φπνπ ρξεηΪδεηαη, λα αλαζεσξάζεη ηνπο θαλφλεο 

πνπ δηΫπνπλ ην θαζεζηψο ησλ αζθνπκΫλσλ, θαζψο θαη ηε ζΫζπηζε ειΪρηζηεο ακνηβάο 

θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνζθνξψλ ηηκψλ ζε ζρΫζε κε ηε ζέηηζε γηα φινπο ηνπο 

αζθνχκελνπο ηφζν ζηε δηνέθεζε ηνπ Κνηλνβνπιένπ φζν θαη ζηα γξαθεέα ησλ 

βνπιεπηψλ πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέδεηαη έζε κεηαρεέξηζε θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα 

θνηλσληθΪ δηθαηψκαηα ησλ αζθνπκΫλσλ· 

44. θαιεέ ην Πξνεδξεέν λα αλαζεσξάζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ηελ επηζηξνθά ησλ 

εμφδσλ απνζηνιψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε κεηαθηλάζεηο κεηαμχ ησλ ηφπσλ εξγαζέαο ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ζηα νπνέα ππνβΪιινληαη νη δηαπηζηεπκΫλνη βνεζνέ ησλ βνπιεπηψλ, 

πξνθεηκΫλνπ απηνέ λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ· 

45. θξνλεέ φηη ζα πξΫπεη λα εηζαρζεέ κηα ηξέηε δηαδηθαζέα πνπ ζα επηηξΫπεη ηελ θαηαγγειέα 

ζχκβαζεο πνπ ζπλδΫεη Ϋλαλ βνπιεπηά κε Ϋλαλ βνεζφ κε ακνηβαέα ζπλαέλεζε· 

Τπεξεζίεο νδεγώλ θαη θηλεηηθόηεηα 

46. Ϋρεη επηθπιΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πξφηαζε γηα εζσηεξέθεπζε ηεο ππεξεζέαο νδεγψλ, κε 

ζηφρν ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ζπκβαζηνχρνπο 

ππαιιάινπο ηνπ Κνηλνβνπιένπ, κΫηξν ην νπνέν ζπλεπΪγεηαη Ϊκεζεο πξφζζεηεο δαπΪλεο 

χςνπο πεξέπνπ 3,7 εθαηνκκπξέσλ EUR· ζεσξεέ φηη ζα πξΫπεη λα ζεσξεζεέ ελαιιαθηηθά 

επηινγά ε ζχλαςε κηαο θαιΪ νξγαλσκΫλεο εμσηεξηθάο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο, ζηελ νπνέα ν εμσηεξηθφο πΪξνρνο 

ππεξεζηψλ ζα Ϋρεη ζαθά ππνρξΫσζε λα δηελεξγεέ ειΫγρνπο αζθαιεέαο θαη ηζηνξηθνχ 

θαζψο θαη λα εμαζθαιέδεη αμηνπξεπεέο ζπλζάθεο εξγαζέαο θαη ακνηβΫο· ζα εμΫηαδε ην 

ελδερφκελν ηεο εζσηεξέθεπζεο κφλνλ εΪλ ην θφζηνο ηεο δελ ππεξβαέλεη ην θφζηνο πνπ 

ζρεηέδεηαη κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα, θαη εΪλ παξΫρεη αμηνπξεπεέο ζπλζάθεο εξγαζέαο θαη 

ακνηβά γηα ηνπο νδεγνχο, θαιχηεξε ηζνξξνπέα ησλ θχισλ θαη ρξάζε πην νηθνινγηθψλ 
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απηνθηλάησλ· δεηεέ λα δνζνχλ ιεπηνκεξεέο πιεξνθνξέεο ζηελ Δπηηξνπά 

Πξνυπνινγηζκψλ πξηλ ιεθζεέ νηαδάπνηε απφθαζε· 

47. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα πξνβεέ ζε δηαβνπιεχζεηο κε ηηο βειγηθΫο αξρΫο κε 

ζηφρν λα εμαζθαιηζηεέ ε εχθνιε πξφζβαζε θαη, γεληθΪ, ε βΫιηηζηε ρξάζε ηεο λΫαο 

απεπζεέαο ζηδεξνδξνκηθάο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Brussels-

Luxembourg θαη ηνπ αεξνδξνκένπ Zaventem, κεηαμχ Ϊιισλ κε ηελ απνδνρά ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαξηψλ ησλ βνπιεπηψλ αληέ ηνπ ηζρχνληνο ζπζηάκαηνο ειεχζεξεο 

δηΫιεπζεο· 

48. πηζηεχεη φηη ν ζηφινο νρεκΪησλ ζα πξΫπεη λα απνηειεέηαη απφ απηνθέλεηα πην 

νηθνλνκηθΪ, κε ρακειφηεξε θαηαλΪισζε θαπζέκνπ θαη πην αζθαιά· δεηεέ απφ ηνλ 

Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ζπληΪμεη Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ην ελδερφκελν πιάξνπο κεηΪβαζεο 

ζηελ ειεθηξνθέλεζε ζηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο· 

49. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα δηεμαγΪγεη ζπδεηάζεηο κε ην ηαμηδησηηθφ γξαθεέν 

ηνπ Κνηλνβνπιένπ· παξνηξχλεη ην γξαθεέν ηαμηδέσλ λα εληεέλεη ηηο ζπγθξέζεηο ηηκψλ· 

θαιεέ ην γξαθεέν ηαμηδέσλ λα επηδηψθεη ελεξγΪ θηελφηεξεο ηηκΫο εηζηηεξέσλ θαηΪ ηηο 

θξαηάζεηο θαη, γεληθΪ, λα πξνζθΫξεη αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκΫο γηα ηνπο βνπιεπηΫο θαη 

φιεο ηηο θαηεγνξέεο πξνζσπηθνχ εμαζθαιέδνληαο ηαπηφρξνλα ην ελδεηθλπφκελν επέπεδν 

Ϊλεζεο θαη θαηΪιιειεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηηο αιιαγΫο εηζηηεξέσλ· 

Δπηθνηλσλία  

50. δεηεέ λα ηνπ ππνβιεζνχλ ηα απνηειΫζκαηα ηεο εθ ησλ πζηΫξσλ αμηνιφγεζεο φζνλ 

αθνξΪ ηε ζπλνιηθά ζηξαηεγηθά θαη κεζνδνινγέα ηεο εθζηξαηεέαο ελεκΫξσζεο θαη 

επηθνηλσλέαο ηνπ 2014 (ε Ϋθζεζε αμηνιφγεζεο αλακελφηαλ Ϋσο ην δεχηεξν εμΪκελν ηνπ 

2015)· 

51. θαιεέ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ππνβΪιεη Ϋθζεζε ζηελ Δπηηξνπά Πξνυπνινγηζκψλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθζηξαηεέαο γηα ηηο εθινγΫο ηνπ Κνηλνβνπιένπ ην 2014, 

θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κΫηξσλ επηθνηλσλέαο πνπ απεπζχλνληαη 

ζην επξχ θνηλφ· 

52. αλαγλσξέδεη ηνλ ξφιν ησλ γξαθεέσλ ελεκΫξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιένπ (ΓΔΔΚ) φζνλ 

αθνξΪ ηελ επαηζζεηνπνέεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθΪ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηεο Έλσζεο ελ γΫλεη· πηζηεχεη φηη ζα πξΫπεη λα ζρεδηαζηνχλ κΫηξα 

απνδνηηθφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηα γξαθεέα ελεκΫξσζεο ηνπ Κνηλνβνπιένπ· ζεσξεέ φηη ηα 

ΓΔΔΚ ζα πξΫπεη, ζην κΫηξν ηνπ δπλαηνχ, λα ζηεγΪδνληαη ζην έδην θηέξην θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζέεο ππνζηάξημεο απφ θνηλνχ κε ηηο αληηπξνζσπεέεο ηεο 

Δπηηξνπάο· δεηεέ λα αμηνινγνχληαη νη ζηφρνη, ηα θαζάθνληα θαη νη επηδφζεηο ησλ 

ΓΔΔΚ, θαη λα θαζνξέδνληαη πξνηεξαηφηεηεο βΪζεη απηάο ηεο αμηνιφγεζεο· 

53. δεηεέ λα αμηνινγεζεέ ε δπλαηφηεηα γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζέα κε ην θαλΪιη ARTE ζην 

ηξαζβνχξγν πξνθεηκΫλνπ λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλαο επξσπατθφο θφκβνο πνιπκΫζσλ κε 

ζθνπφ ηελ παξνρά θαηΪξηηζεο γηα λΫνπο δεκνζηνγξΪθνπο· 

54. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ππνβΪιεη Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηηο επηρεηξάζεηο θαη 

ηηο νξγαλψζεηο ζηηο νπνέεο δφζεθε πξφζβαζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα λα 

κπνξΫζνπλ λα δηεμαγΪγνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θφξνπκ ζπλδεφκελα κε ηηο 
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δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο· δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα δηαηεξεέ ηζνξξνπέα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηνκΫσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ νξγαλψζεσλ ζηηο νπνέεο δέλεηαη 

πξφζβαζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· 

Άιια ζέκαηα 

55. παξνηξχλεη ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα ππνβΪιεη ιεπηνκεξά Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηελ 

εθηΫιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεξψλ ησλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπ 

Κνηλνβνπιένπ, ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη 

Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο θαη ζηε βΪζε απηά λα θαηαξηέζεη πηζαλΫο ξπζκέζεηο γηα 

πεξαηηΫξσ δηνηθεηηθά ζπλεξγαζέα ζε ηνκεέο φπσο πιηθνηερληθά ππνζηάξημε, ππνδνκά ά 

αζθΪιεηα· 

56. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα παξΪζρεη δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ ηξΫρνπζα 

δηαρεέξηζε ηνπ γπκλαζηεξένπ ηνπ Κνηλνβνπιένπ θαη κε ηελ ρξάζε πνπ γέλεηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Κνηλνβνπιένπ ζε απηφ ην πιαέζην· δεηεέ αθφκε δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε 

ηελ εθθξεκνχζα δηαθνξΪ θαη κε ηηο επηινγΫο πνπ ππΪξρνπλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθάο θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθάο δηαρεέξηζάο ηνπ ζην κΫιινλ· 

57. εθθξΪδεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηελ πην πεξηνξηζκΫλε θαη απνδνηηθά ρξάζε ησλ 

θηβσηέσλ κεηαθνξΪο («cantines»)· ελζαξξχλεη ηελ θνηλά ρξάζε ησλ θηβσηέσλ 

κεηαθνξΪο θαηΪ ηε κεηΪβαζε ζην ηξαζβνχξγν·  

58. δεηεέ απφ ηνλ Γεληθφ ΓξακκαηΫα λα εθαξκφζεη πιάξσο ην πλεχκα θαη ην γξΪκκα ηνπ 

λΫνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ φζνλ αθνξΪ ηηο πξΪζηλεο θαη νηθνλνκηθΪ απνδνηηθΫο 

δεκφζηεο ζπκβΪζεηο, εληζρχνληαο ηε ζηξαηεγηθά ηνπ Κνηλνβνπιένπ ζηνλ ηνκΫα απηφλ· 

59. δεηεέ λα ζπλερηζηεέ ε πνξεέα εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηα 

ζπζηάκαηα θσηηζκνχ θαη ζΫξκαλζεο ησλ θηηξέσλ, δεδνκΫλνπ φηη νη ζπδεηάζεηο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαηΫδεημαλ φηη ππΪξρνπλ πεξηζψξηα γηα βειηέσζε· 

60. ελζαξξχλεη ηε κεγαιχηεξε πξνψζεζε πγηεηλψλ θαη βηνινγηθψλ ηξνθέκσλ· πΫξαλ απηνχ, 

θαιεέ ζπλεπψο ην Πξνεδξεέν λα εθηηκάζεη ηηο δπλαηφηεηεο παξνράο πγηεηλψλ ηξνθέκσλ 

φρη κφλν φζνλ αθνξΪ ηε δηαθνξνπνέεζε ησλ ππεξεζηψλ, αιιΪ θαη, θπξέσο, φζνλ αθνξΪ 

ηε ρνξάγεζε λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζε πην πξνζηηΫο ηηκΫο· 

o 

o o 

61. εγθξέλεη ηελ θαηΪζηαζε πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 

2017· 

62. αλαζΫηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβΪζεη ην παξφλ ςάθηζκα θαη ηελ θαηΪζηαζε 

πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ζην πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπά.
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΟΓΧΝ 
 

Σίηλορ 

Κεθάλαιο 

Άπθπο 

Θέζη 

Ονομαζία 
Πποχπολογιζμψρ 

2017 

Πποχπολογιζμψρ 

2016 

Δκηέλεζη 

2015 

  
 

      

4 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΧΠΑ 

ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΛΟΗΠΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΖ 

ΔΝΧΖ 

      

4 0 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ       

4 0 0 

Πξντφλ ηνπ θφξνπ επέ ησλ κηζζψλ, εκεξνκηζζέσλ 
θαη επηδνκΪησλ ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ, ησλ 

ππαιιάισλ, ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ιακβΪλνπλ ζχληαμε 

73.410.920 73.484.272 69.454.180 

4 0 3 

Πξντφλ ηεο πξνζσξηλάο εηζθνξΪο επέ ησλ 

απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ, ησλ κνλέκσλ 

θαη ινηπψλ ππαιιάισλ ελ ελεξγεέα 

p.m p.m 13.613 

4 0 4 

Πξντφλ ηεο εηδηθάο εηζθνξΪο θαη ηεο εηζθνξΪο 

αιιειεγγχεο επέ ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ 

νξγΪλνπ, ησλ κνλέκσλ θαη ινηπψλ ππαιιάισλ ελ 
ελεξγεέα 

10.907.330 10.797.731 9.959.483 

  
  

84.318.250 84.282.003 79.427.275 
ΚεθΪιαην 4 0 — χλνιν 

4 1 
ΔΗΦΟΡΔ ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 
      

4 1 0 
ΔηζθνξΫο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηάκαηνο 
64.131.820 59.667.459 58.498.210 

4 1 1 
ΜεηαθνξΪ ά εμαγνξΪ ζπληαμηνδνηηθψλ 

δηθαησκΪησλ απφ ην πξνζσπηθφ 
9.200.000 9.100.000 9.241.578 

4 1 2 

ΔηζθνξΫο ησλ κνλέκσλ ππαιιάισλ θαη ησλ 

εθηΪθησλ ππαιιάισλ ζε Ϊδεηα γηα πξνζσπηθνχο 
ιφγνπο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

10.000 10.000 57.702 

  
  

73.341.820 68.777.459 67.797.490 
ΚεθΪιαην 4 1 — χλνιν 

4 2 
ΛΟΗΠΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 
      

4 2 1 
ΔηζθνξΫο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

p.m p.m 0 

  ΚεθΪιαην 4 2 — χλνιν 0 0 0 

  Σίηλορ 4 — ωνολο 157.660.070 153.059.462 147.224.765 

5 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 
      

5 0 
ΠΡΟΨΟΝ ΠΧΛΖΖ ΚΗΝΖΣΧΝ 

(ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ) ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 
      

5 0 0 Πξντφλ πψιεζεο θηλεηψλ αγαζψλ (πξνκεζεηψλ) p.m p.m 0 

5 0 0 0 
Πξντφλ πψιεζεο κΫζσλ κεηαθνξΪο — Έζνδα γηα 

εηδηθφ πξννξηζκφ 
p.m p.m 0 

5 0 0 1 
Πξντφλ πψιεζεο ινηπψλ θηλεηψλ αγαζψλ — 

Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 
p.m p.m 25.526 

5 0 0 2 
Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πξνκάζεηα 
αγαζψλ ζε Ϊιια φξγαλα ά νξγαληζκνχο — Έζνδα 

γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 55.871 

5 0 1 Πξντφλ πψιεζεο αθηλάησλ p.m p.m 0 
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5 0 2 
Πξντφλ πψιεζεο δεκνζηεχζεσλ, εληχπσλ θαη 

ηαηληψλ — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 
p.m p.m 0 

  ΚεθΪιαην 5 0 — χλνιν p.m p.m 81.397 

5 1 ΠΡΟΨΟΝ ΔΚΜΗΘΧΔΧΝ       

5 1 1 
Πξντφλ ησλ εθκηζζψζεσλ θαη ππεθκηζζψζεσλ 
αθηλάησλ θαη επηζηξνθά ησλ εμφδσλ εθκέζζσζεο 

p.m p.m   

5 1 1 0 
Πξντφλ εθκηζζψζεσλ θαη ππεθκηζζψζεσλ 

αθηλάησλ — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 
p.m p.m 2.807.906 

5 1 1 1 
Δπηζηξνθά ησλ εμφδσλ εθκέζζσζεο — Έζνδα γηα 
εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 16.372 

  ΚεθΪιαην 5 1 — χλνιν p.m p.m 2.824.279 

5 2 

ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ Ή ΥΟΡΖΓΖΘΔΝΣΑ ΓΑΝΔΗΑ, 
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 

      

5 2 0 

Πξφζνδνη απφ ηνπνζεηάζεηο θεθαιαέσλ ά 

ρνξεγεζΫληα δΪλεηα, ηξαπεδηθνέ θαη Ϊιινη ηφθνη 
πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

νξγΪλνπ 

200.000 410.000 216.417 

  ΚεθΪιαην 5 2 — χλνιν 200.000 410.000 216.417 

5 5 
ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
      

5 5 0 

Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ θαη εξγαζέαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ 

ππΫξ Ϊιισλ νξγΪλσλ ά νξγαληζκψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ πνζνχ ησλ 

απνδεκηψζεσλ απνζηνιάο πνπ θαηεβιάζεζαλ γηα 

ινγαξηαζκφ Ϊιισλ νξγΪλσλ ά νξγαληζκψλ θαη 
επεζηξΪθεζαλ απφ απηΪ — Έζνδα γηα εηδηθφ 

πξννξηζκφ 

p.m p.m 5.557.309 

5 5 1 

Έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηξέηνπο γηα παξνρά 

ππεξεζηψλ ά εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηε 

αηηάζεη ηνπο — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 729.104 

  ΚεθΪιαην 5 5 — χλνιν p.m p.m 6.286.413 

5 7 
ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 
ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

      

5 7 0 
Έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηελ επηζηξνθά 
αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫλησλ πνζψλ — Έζνδα γηα 

εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 3.292.213 

5 7 1 

Έζνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζνξηζκΫλν 
πξννξηζκφ φπσο νη πξφζνδνη ηδξπκΪησλ, νη 

επηρνξεγάζεηο, νη δσξεΫο ά ηα θιεξνδνηάκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ηδέσλ εζφδσλ γηα 
εηδηθφ πξννξηζκφ θΪζε νξγΪλνπ — Έζνδα γηα 

εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 0 

5 7 2 
Δπηζηξνθά ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πνπ Ϋγηλαλ 
γηα ινγαξηαζκφ Ϊιινπ νξγΪλνπ 

p.m p.m 0 

5 7 3 

ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ — Έζνδα γηα 
εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 3.476.281 

  ΚεθΪιαην 5 7 — χλνιν p.m p.m 6.768.495 

5 8 ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ       

5 8 1 

Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ εηζπξαρζεέζεο 

αζθαιηζηηθΫο απνδεκηψζεηο — Έζνδα γηα εηδηθφ 
πξννξηζκφ 

p.m p.m 179.793 

  ΚεθΪιαην 5 8 — χλνιν p.m     

  Σίηλορ 5 — ωνολο 200.000 410.000 16.356.793 
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6 

ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΝΧΖ 

      

6 6 ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ       

6 6 0 ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ p.m p.m p.m 

6 6 0 0 
Άιιεο εηζθνξΫο θαη επηζηξνθΫο κε εηδηθφ 
πξννξηζκφ — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

p.m p.m 11.848.214 

6 6 0 1 
Άιιεο εηζθνξΫο θαη επηζηξνθΫο ρσξέο εηδηθφ 

πξννξηζκφ 
p.m p.m 0 

  ΚεθΪιαην 6 6 — χλνιν p.m p.m 11.848.214 

  Σίηλορ 6 — ωνολο p.m p.m 11.848.214 

9 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ       

9 0 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ       

9 0 0 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 1.000 1.000 937.952 

  ΚεθΪιαην 9 0 — χλνιν 1.000 1.000 937.952 

  Σίηλορ 9 — ωνολο 1.000 1.000 937.952 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 157.861.070 153.470.462 176.367.724 

 



 

PE577.035v02-00 20/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Γενική ανακεθαλαίυζη ηυν πιζηϊζευν (2017 και 2016) και ηηρ εκηέλεζηρ (2015) 

 

Σίηλορ 

Κεθάλαιο 
Ονομαζία 

Πιζηϊζειρ 

2017 

Πιζηϊζειρ 

2016 

Δκηέλεζη 

2015 

          

1 ΜΔΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ       

          

1 0 ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 209.825.500 213.281.500 213.915.852 

1 2 ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 642.573.000 627.305.500 597.484.150 

1 4 
ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

135.764.500 125.501.000 116.618.310 

1 6 
ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΧΠΑ 
17.539.500 17.772.500 17.535.481 

  Σίηλορ 1 — ωνολο 1.005.702.500 983.860.500 945.553.793 

          

2 
ΑΚΗΝΖΣΑ, ΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ 

ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
      

          

2 0 ΑΚΗΝΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ 256.137.000 211.173.440 265.369.143 

2 1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΑ 168.142.500 166.845.910 136.912.387 

 ΑπνζεκαηηθΪ (10 0) 1.892.000   

2 3 ΣΡΔΥΟΤΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΦΤΖ 5.719.000 5.992.750 4.458.475 

  Σίηλορ 2 — ωνολο 431.890.500 384.012.100 406.740.005 

          

3 
ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 
      

          

          

3 0 ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΦΔΗ 32.827.000 35.423.000 31.170.192 

3 2 

ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

ΑΠΟΚΣΖΖ, ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ, ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΓΟΖ 

108.238.000 115.433.000 107.799.775 

  Σίηλορ 3 — ωνολο 141.065.000 150.856.000 138.969.967 

          

4 
ΓΑΠΑΝΔ ΑΠΟ Σ3ΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 
      

          

          

4 0 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ ΟΡΗΜΔΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΟΡΓΑΝΧΝ 

111.905.000 111.100.000 102.924.578 

4 2 
ΓΑΠΑΝΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΤΡΖΖ ΣΧΝ 

ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ 
206.890.000 202.140.000 184.233.696 

4 4 
ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ 

ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΖΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ 
420.000 420.000 400.000 

  Σίηλορ 4 — ωνολο  320.215.000 313.660.000 287.558.274 
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5 ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΚΟΜΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΧΝ 

      

5 0 ΓαπΪλεο γηα ηελ Αξρά γηα ηα ΔπξσπατθΪ ΠνιηηηθΪ Κφκκαηα 

θαη ηα ΔπξσπατθΪ ΠνιηηηθΪ Ηδξχκαηα θαη ηελ επηηξνπά 
αλεμαξηάησλ δηαθεθξηκΫλσλ πξνζσπηθνηάησλ 

p.m p.m 0 

5 0 0 ΔπηρεηξεζηαθΫο δαπΪλεο γηα ηελ Αξρά p.m p.m 0 

5 0 0 0 ΔπηρεηξεζηαθΫο δαπΪλεο γηα ηελ Αξρά p.m p.m 0 

5 0 1 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ EMAS p.m p.m 0 

5 0 1 0 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ EMAS p.m p.m 0 

  Σίηλορ 5 — ωνολο  0 0 0 

          

10 ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ       

          

10 0 ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΠΗΣΧΔΗ p.m p.m 0 

10 1 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 3.000.000 6.000.000 0 

10 3 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΡΤΝΖ p.m p.m 0 

10 4 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
p.m p.m 0 

10 5 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΗΣΧΖ ΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΑ p.m p.m 0 

10 6 
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΓΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

p.m p.m 0 

10 8 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ EMAS p.m p.m 0 

  Σίηλορ 10 — ωνολο  3.000.000 6.000.000 0 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.900.873.000 1.838.388.600 1.778.822.039 

 



 

PE577.035v02-00 22/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

ΈΟΓΑ — ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ 

ΣΗΣΛΟ 4 — ΔΟΓΑ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΧΠΑ 

ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΛΟΗΠΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΖ ΔΝΧΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 0 — ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ 

Άξζξν 4 0 0 — Πξντόλ ηνπ θόξνπ επί ησλ κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ θαη 

επηδνκάησλ ησλ κειώλ ηνπ νξγάλνπ, ησλ ππαιιήισλ, ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ιακβάλνπλ ζύληαμε 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

73 410 920 73 484 272 69 454 180,00 

Νομικές βάζεις 

Πξσηφθνιιν πεξέ ησλ πξνλνκέσλ θαη αζπιηψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο 

ην Ϊξζξν 12. 

Καλνληζκφο (ΔΟΚ, Δπξαηφκ, ΔΚΑΥ) αξηζ. 260/68 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 29εο 

Φεβξνπαξένπ 1968, πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη ηεο δηαδηθαζέαο επηβνιάο ηνπ 

θφξνπ ηνπ ζεζπηζζΫληνο ππΫξ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ L 56, 4.3.1968, ζ. 

8). 

Άξζξν 4 0 3 — Πξντόλ ηεο πξνζσξηλήο εηζθνξάο επί ησλ απνδνρώλ ησλ κειώλ 

ηνπ νξγάλνπ, ησλ κνλίκσλ θαη ινηπώλ ππαιιήισλ ελ ελεξγεία 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 13 613,00 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηάησλ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 66α ηεο εθδφζεσο κε ηζρχ Ϋσο ηελ 15ε 

Γεθεκβξένπ 2003. 
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Άξζξν 4 0 4 — Πξντόλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο θαη ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο επί 

ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ νξγάλνπ, ησλ κνλίκσλ θαη ινηπώλ ππαιιήισλ ελ 

ελεξγεία 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

10 907 330 10 797 731 9 959 483,00 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 66α. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 1 — ΔΗΦΟΡΔ ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Άξζξν 4 1 0 — Δηζθνξέο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

64 131 820 59 667 459 58 498 210,00 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 83 παξΪγξαθνο 2. 

Άξζξν 4 1 1 — Μεηαθνξά ή εμαγνξά ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ από ην 

πξνζσπηθό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

9 200 000 9 100 000 9 241 578,00 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 4, ην Ϊξζξν 11 παξΪγξαθνη 2 θαη 3 θαη ην Ϊξζξν 48 ηνπ παξαξηάκαηνο 

VIII. 

Άξζξν 4 1 2 — Δηζθνξέο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ησλ εθηάθησλ ππαιιήισλ ζε 

άδεηα γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο ζην ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

10 000 10 000 57 702,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 2 — ΛΟΗΠΔ ΔΗΦΟΡΔ ΣΟ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ 

Άξζξν 4 2 1 — Δηζθνξέο ησλ κειώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζην 

ζπληαμηνδνηηθό ζύζηεκα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Νομικές βάζεις 

ΓηαηΪμεηο πνπ αθνξνχλ ηα Ϋμνδα θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ (ΚαλνληζηηθΫο Ρπζκέζεηο ΚΔΑΒ), θαη ηδέσο ην παξΪξηεκα III. 

ΣΗΣΛΟ 5 — ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 0 — ΠΡΟΨΟΝ ΠΧΛΖΖ ΚΗΝΖΣΧΝ (ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ) 

ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 

Άξζξν 5 0 0 — Πξντόλ πώιεζεο θηλεηώλ αγαζώλ (πξνκεζεηώλ) 

ΘΫζε 5 0 0 0 — Πξντφλ πψιεζεο κΫζσλ κεηαθνξΪο — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Παραηηρήζεις 

Ζ ζΫζε απηά πξννξέδεηαη λα δερζεέ ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ά ηελ 

εμαγνξΪ κΫζσλ κεηαθνξΪο πνπ αλάθνπλ ζην φξγαλν. 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

ΘΫζε 5 0 0 1 — Πξντφλ πψιεζεο ινηπψλ θηλεηψλ αγαζψλ — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 



 

RR\1091937EL.doc 25/84 PE577.035v02-00 

 EL 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 25 526,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ ζΫζε απηά πξννξέδεηαη λα δερζεέ ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ά ηελ 

επηζηξνθά θηλεηψλ αγαζψλ πνπ αλάθνπλ ζην φξγαλν εθηφο απφ ηα κΫζα κεηαθνξΪο. 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

ΘΫζε 5 0 0 2 — Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πξνκάζεηα αγαζψλ ζε Ϊιια φξγαλα ά 

νξγαληζκνχο — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 55 871,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Οη ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηα Ϋζνδα πνπ απνξξΫνπλ απφ δΪλεηα, 

κηζζψκαηα ά παξνρά ππεξεζηψλ ζην πιαέζην ηνπ θνλδπιένπ απηνχ εκθαέλνληαη ζε 

παξΪξηεκα ζηνλ παξφληα πξνυπνινγηζκφ. 

Άξζξν 5 0 1 — Πξντόλ πώιεζεο αθηλήησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Παραηηρήζεις 

Σν Ϊξζξν απηφ πξννξέδεηαη λα δερζεέ ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πψιεζε 

αθηλάησλ πνπ αλάθνπλ ζην φξγαλν. 

Άξζξν 5 0 2 — Πξντόλ πώιεζεο δεκνζηεύζεσλ, εληύπσλ θαη ηαηληώλ — Έζνδα γηα 

εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Παραηηρήζεις 
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Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Σν Ϊξζξν απηφ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ απηψλ κε ειεθηξνληθΪ κΫζα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 1 — ΠΡΟΨΟΝ ΜΗΘΧΜΑΣΧΝ 

Άξζξν 5 1 1 — Πξντόλ ησλ εθκηζζώζεσλ θαη ππεθκηζζώζεσλ αθηλήησλ θαη 

επηζηξνθή ησλ εμόδσλ εθκίζζσζεο 

ΘΫζε 5 1 1 0 — Πξντφλ εθκηζζψζεσλ θαη ππεθκηζζψζεσλ αθηλάησλ — Έζνδα γηα εηδηθφ 

πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 2 807 906,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Οη ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηα Ϋζνδα πνπ απνξξΫνπλ απφ δΪλεηα, 

κηζζψκαηα ά παξνρά ππεξεζηψλ ζην πιαέζην ηνπ θνλδπιένπ απηνχ εκθαέλνληαη ζε 

παξΪξηεκα ζηνλ παξφληα πξνυπνινγηζκφ. 

ΘΫζε 5 1 1 1 — Δπηζηξνθά ησλ εμφδσλ εθκέζζσζεο — Έζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 16 372,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 2 — ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ή ΥΟΡΖΓΖΘΔΝΣΑ ΓΑΝΔΗΑ, ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 
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Άξζξν 5 2 0 — Πξόζνδνη από ηνπνζεηήζεηο θεθαιαίσλ ή ρνξεγεζέληα δάλεηα, 

ηξαπεδηθνί θαη άιινη ηόθνη πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ νξγάλνπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

200 000 410 000 216 417,00 

Παραηηρήζεις 

Σν Ϊξζξν απηφ πξννξέδεηαη λα δερζεέ ηα Ϋζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνπνζεηάζεηο 

θεθαιαέσλ ά ρνξεγεζΫληα δΪλεηα, ηξαπεδηθνχο θαη Ϊιινπο ηφθνπο απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ νξγΪλνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 5 — ΔΟΓΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

Άξζξν 5 5 0 — Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη εξγαζίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππέξ άιισλ νξγάλσλ ή νξγαληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ πνζνύ ησλ απνδεκηώζεσλ απνζηνιήο πνπ θαηεβιήζεζαλ γηα ινγαξηαζκό άιισλ 

νξγάλσλ ή νξγαληζκώλ θαη επεζηξάθεζαλ από απηά — Έζνδα γηα εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 5 557 309,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Άξζξν 5 5 1 — Έζνδα πξνεξρόκελα από ηξίηνπο γηα παξνρή ππεξεζηώλ ή εξγαζηώλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηε αηηήζεη ηνπο — Έζνδα γηα εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 729 104,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 7 — ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΟΤ 

Άξζξν 5 7 0 — Έζνδα πξνεξρόκελα από ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

πνζώλ — Έζνδα γηα εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 3 292 213,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Άξζξν 5 7 1 — Έζνδα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θαζνξηζκέλν πξννξηζκό όπσο νη πξόζνδνη 

ηδξπκάησλ, νη επηρνξεγήζεηο, νη δσξεέο ή ηα θιεξνδνηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ ηδίσλ εζόδσλ γηα εηδηθό πξννξηζκό θάζε νξγάλνπ — Έζνδα γηα εηδηθό 

πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 2 ζηνηρεέν δ) ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Άξζξν 5 7 2 — Δπηζηξνθή ησλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκό άιινπ 

νξγάλνπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,00 

Παραηηρήζεις 

Σν Ϊξζξν απηφ πξννξέδεηαη λα δερζεέ ηα Ϋζνδα πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ επηζηξνθά ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ πνπ Ϋγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ Ϊιινπ νξγΪλνπ. 
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Άξζξν 5 7 3 — ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ — Έζνδα γηα εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 3 476 281,00 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 8 — ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

Άξζξν 5 8 1 — Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από εηζπξαρζείζεο αζθαιηζηηθέο 

απνδεκηώζεηο — Έζνδα γηα εηδηθό πξννξηζκό 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 179 793,00 

Παραηηρήζεις 

Σα Ϋζνδα απηΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ζεσξνχληαη Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ θαη νδεγνχλ ζην Ϊλνηγκα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξνο εγγξαθά ζηα θνλδχιηα πνπ επηβαξχλζεθαλ κε ηελ 

αξρηθά δαπΪλε ε νπνέα νδάγεζε ζηα αληέζηνηρα Ϋζνδα. 

Σν Ϊξζξν απηφ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ επηζηξνθά απφ ηηο αζθΪιεηεο ησλ απνδνρψλ ησλ 

ππαιιάισλ ιφγσ αηπράκαηνο. 

ΣΗΣΛΟ 6 — ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΝΧΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 6 — ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ  

Άξζξν 6 6 0 — ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

ΘΫζε 6 6 0 0 — Άιιεο εηζθνξΫο θαη επηζηξνθΫο κε εηδηθφ πξννξηζκφ — Έζνδα γηα εηδηθφ 

πξννξηζκφ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 11 848 214,00 

Παραηηρήζεις 
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Ζ ζΫζε απηά πξννξέδεηαη λα δερζεέ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ηα ελδερφκελα Ϋζνδα πνπ δελ Ϋρνπλ πξνβιεθζεέ ζηα Ϊιια κΫξε ηνπ ηέηινπ 6 

θαη νδεγνχλ ζε Ϊλνηγκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ πξννξηδφκελσλ λα 

ρξεκαηνδνηάζνπλ ηηο δαπΪλεο γηα ηηο νπνέεο πξννξέδνληαη ηα Ϋζνδα απηΪ. 

ΘΫζε 6 6 0 1 — Άιιεο εηζθνξΫο θαη επηζηξνθΫο ρσξέο εηδηθφ πξννξηζκφ  

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

ΣΗΣΛΟ 9 — ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 0 — ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 

Άξζξν 9 0 0 — ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πξνυπνινγηζκφο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 000 1 000 937 952,00 

Παραηηρήζεις 

Σν Ϊξζξν απηφ πξννξέδεηαη λα δερζεέ δηΪθνξα Ϋζνδα. 

Οη ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο θαη ηα Ϋζνδα πνπ απνξξΫνπλ απφ δΪλεηα, 

κηζζψκαηα ά παξνρά ππεξεζηψλ ζην πιαέζην ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ εκθαέλνληαη ζε 

παξΪξηεκα ζηνλ παξφληα πξνυπνινγηζκφ. 

ΓΑΠΑΝΔ — ΓΑΠΑΝΔ 

ΣΗΣΛΟ 1 — ΜΔΛΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 0 — ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

Άξζξν 1 0 0 — Απνδεκηώζεηο θαη επηδόκαηα 

ΘΫζε 1 0 0 0 — Απνδεκηψζεηο 
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Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

75 020 000 72 520 000 71 860 133,95 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ απνδεκέσζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην 

θαζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ηα Ϊξζξα 9 θαη 10. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 1 θαη 2. 

ΘΫζε 1 0 0 4 — πλάζε Ϋμνδα ηαμηδένπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

69 200 000 73 340 000 71 418 750,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ επηζηξνθά εμφδσλ ηαμηδένπ θαη δηακνλάο 

γηα κεηαθηλάζεηο κεηαμχ ησλ ηφπσλ εξγαζέαο θαη Ϊιιεο κεηαθηλάζεηο ζην πιαέζην ηεο 

Ϊζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 25 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 20. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 10 Ϋσο 21 θαη 24. 

ΘΫζε 1 0 0 5 — ΛνηπΪ Ϋμνδα ηαμηδένπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

6 000 000 7 050 000 5 550 000,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ επηζηξνθά πξφζζεησλ εμφδσλ ηαμηδένπ, θαη 

εμφδσλ ηαμηδένπ ζην θξΪηνο κΫινο εθινγάο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 1 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 20. 
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ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

εηδηθφηεξα ηα Ϊξζξα 22 θαη 23. 

ΘΫζε 1 0 0 6 — Απνδεκηψζεηο γεληθψλ εμφδσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

39 886 000 39 715 000 38 754 450,55 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη, ζχκθσλα κε ηα κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηα Ϋμνδα πνπ απνξξΫνπλ 

απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ βνπιεπηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 75 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 20. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 25 Ϋσο 28. 

ΘΫζε 1 0 0 7 — Απνδεκηψζεηο ιφγσ θαζεθφλησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

181 500 181 500 175 257,06 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο θαη’ απνθνπά απνδεκηψζεηο δηακνλάο θαη 

παξΪζηαζεο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηα θαζάθνληα ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 20. 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 17εο Ηνπλένπ 2009. 

Άξζξν 1 0 1 — Κάιπςε ησλ θηλδύλσλ αηπρήκαηνο, αζζελείαο θαη ινηπέο θνηλσληθέο 

παξεκβάζεηο 

ΘΫζε 1 0 1 0 — ΚΪιπςε ησλ θηλδχλσλ αηπράκαηνο, αζζελεέαο θαη ινηπΫο θνηλσληθΫο 

παξεκβΪζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

3 097 000 3 058 000 2 191 208,67 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηνπο θηλδχλνπο αηπράκαηνο, ηελ επηζηξνθά ησλ 

ηαηξηθψλ εμφδσλ ησλ βνπιεπηψλ θαη ηνπο θηλδχλνπο απψιεηαο θαη θινπάο ησλ 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκΫλσλ ησλ βνπιεπηψλ. 

Πξννξέδεηαη επέζεο λα θαιχςεη ηελ παξνρά αζθΪιηζεο θαη βνάζεηαο ζηνπο βνπιεπηΫο ζε 

πεξέπησζε πνπ ρξεηαζηεέ λα επαλαπαηξηζηνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα επέζεκεο επέζθεςεο, αλ 

αζζελάζνπλ, ά αλ ηνπο ζπκβεέ αηχρεκα ά Ϊιιν απξφβιεπην πεξηζηαηηθφ πνπ δελ 

επηηξΫπεη ηελ νκαιά δηεμαγσγά ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ βνάζεηα πεξηιακβΪλεη ηελ νξγΪλσζε ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ θαη ηελ αλΪιεςε ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 60 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ηα Ϊξζξα 18 θαη 19. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 3 Ϋσο 9 θαη 29. 

ΚνηλΫο δηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ θΪιπςε ησλ θηλδχλσλ αηπράκαηνο θαη επαγγεικαηηθάο 

λφζνπ ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΚνηλΫο δηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ θΪιπςε ησλ θηλδχλσλ αζζελεέαο ησλ ππαιιάισλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ. 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο πνπ νξέδεη γεληθΫο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ζρεηηθΪ κε ηελ 

επηζηξνθά ηαηξηθψλ εμφδσλ. 

ΘΫζε 1 0 1 2 — ΔηδηθΫο παξεκβΪζεηο ππΫξ ησλ βνπιεπηψλ κε αλαπεξέα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

775 000 798 000 653 406,83 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη νξηζκΫλεο δαπΪλεο απαξαέηεηεο γηα ηελ παξνρά 

βνάζεηαο ζε βνπιεπηά κε ζνβαξά αλαπεξέα. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 30. 

Άξζξν 1 0 2 — Μεηαβαηηθέο απνδεκηώζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

930 000 1 770 000 9 544 350,06 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηε κεηαβαηηθά απνδεκέσζε κεηΪ ηε ιάμε ηεο 

ζεηεέαο ησλ βνπιεπηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 13. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 45 Ϋσο 48 θαη 77. 

Άξζξν 1 0 3 — πληάμεηο 

ΘΫζε 1 0 3 0 — πληΪμεηο ιφγσ ζπκπιάξσζεο ζπληΪμηκνπ ρξφλνπ βΪζεη ησλ θαλνληζηηθψλ 

ξπζκέζεσλ ΚΔΑΒ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

11 450 000 11 450 000 10 675 653,64 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιά ζπληΪμεσλ γάξαηνο κεηΪ ηε ιάμε 

ηεο ζεηεέαο ησλ βνπιεπηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 150 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 75, θαη παξΪξηεκα ΗΗΗ ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ πεξέ θαηαβνιάο ησλ 

εμφδσλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΚΔΑΒ). 

ΘΫζε 1 0 3 1 — πληΪμεηο αλαπεξέαο βΪζεη ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ ΚΔΑΒ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

303 000 291 000 281 721,32 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιά ζπληΪμεσο ζε βνπιεπηά ζηελ 

πεξέπησζε αλαπεξέαο πνπ επΫξρεηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εληνιάο ηνπ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 
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Νομικές βάζεις 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 75, θαη παξΪξηεκα ΗΗ ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ ΚΔΑΒ. 

ΘΫζε 1 0 3 2 — πληΪμεηο επηδψλησλ βΪζεη ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ ΚΔΑΒ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

2 313 000 2 458 000 2 207 741,36 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιά ζπληΪμεσο επηδψλησλ θαη/ά 

νξθαλνχ παηδηνχ ζηελ πεξέπησζε ζαλΪηνπ βνπιεπηά ά πξψελ βνπιεπηά. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 15 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 75, θαη ην παξΪξηεκα Η ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ πεξέ θαηαβνιάο ησλ 

εμφδσλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΚΔΑΒ). 

ΘΫζε 1 0 3 3 — Πξναηξεηηθφ θαζεζηψο ζπληΪμεσο ησλ βνπιεπηψλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 3 178,74 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ην κεξέδην ηνπ νξγΪλνπ γηα ην θαζεζηψο 

πξναηξεηηθάο ζπκπιεξσκαηηθάο ζπληΪμεσο ησλ βνπιεπηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 500 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 27. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 76, θαη ην παξΪξηεκα VΗΗ ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκέζεσλ πεξέ θαηαβνιάο 

ησλ εμφδσλ θαη απνδεκηψζεσλ ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΚΔΑΒ). 

Άξζξν 1 0 5 — Μαζήκαηα γισζζώλ θαη πιεξνθνξηθήο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

670 000 650 000 600 000,00 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα καζεκΪησλ γισζζψλ θαη καζεκΪησλ 

πιεξνθνξηθάο ησλ βνπιεπηψλ. 

Νομικές βάζεις 

ΜΫηξα εθαξκνγάο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 44. 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 4εο Μαΐνπ 2009 ζρεηηθΪ κε ηα καζάκαηα γισζζψλ θαη 

πιεξνθνξηθάο γηα βνπιεπηΫο. 

Άξζξν 1 0 9 — Πξνζσξηλή πίζησζε 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο επηπηψζεηο ησλ ελδερφκελσλ 

αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη ζηα κΫιε ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ. 

Έρεη θαζαξΪ πξνζσξηλφ ραξαθηάξα θαη κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ κφλνλ αθνχ 

κεηαθεξζεέ ζηα πξνζάθνληα θνλδχιηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 2 — ΜΟΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

Άξζξν 1 2 0 — Απνδνρέο θαη ινηπά δηθαηώκαηα 

ΘΫζε 1 2 0 0 — ΑπνδνρΫο θαη απνδεκηψζεηο  

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

638 333 000  623 007 500 594 444 744,13 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη θπξέσο λα θαιχςεη, γηα ηνπο κνλέκνπο θαη εθηΪθηνπο 

ππαιιάινπο πνπ θαηΫρνπλ κηα ζΫζε πξνβιεπφκελε ζηνλ πέλαθα πξνζσπηθνχ :  

— ηνπο κηζζνχο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα επηδφκαηα πνπ ζπλδΫνληαη κε ηνπο κηζζνχο, 

— ηελ θΪιπςε ησλ θηλδχλσλ αζζελεέαο, αηπράκαηνο θαη επαγγεικαηηθάο λφζνπ θαη 

ινηπΫο επηβαξχλζεηο θνηλσληθάο αζθαιέζεσο, 

— θαη’ απνθνπά απνδεκηψζεηο ππεξσξηψλ, 

— ηα ινηπΪ επηδφκαηα θαη ηηο δηΪθνξεο απνδεκηψζεηο, 
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— ηελ πιεξσκά ησλ εμφδσλ ηαμηδένπ απφ ηνλ ηφπν δηνξηζκνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγάο γηα 

ηνλ κφληκν ά Ϋθηαθην ππΪιιειν, ηνλ (ηε) ζχδπγφ ηνπ θαη ηα ζπληεξνχκελα απφ 

απηφλ πξφζσπα, 

— ηελ επέπησζε απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ δηνξζσηηθνχ ζπληειεζηά ζηηο απνδνρΫο θαη ζην 

κΫξνο ησλ απνιαβψλ πνπ κεηαθΫξνληαη ζε ρψξα δηαθνξεηηθά εθεέλεο ηνπ ηφπνπ 

δηνξηζκνχ, 

— ηνλ θέλδπλν αλεξγέαο ησλ εθηΪθησλ ππαιιάισλ θαζψο θαη ηα πνζΪ πνπ 

θαηαβΪιινληαη απφ ην φξγαλν ππΫξ απηψλ γηα ηε ζχζηαζε ά ηε δηαηάξεζε ησλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο δηθαησκΪησλ ζηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπο. 

Πξννξέδεηαη επέζεο λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα ηελ αζθΪιηζε Ϋλαληη αηπράκαηνο θαηΪ 

ηελ Ϊζθεζε αζιεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο ρξάζηεο ηνπ αζιεηηθνχ θΫληξνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηηο ΒξπμΫιιεο θαη ην ηξαζβνχξγν. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 300 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΘΫζε 1 2 0 2 — Τπεξσξέεο επ’ ακνηβά 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

135 000 248 000 66 500,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ πιεξσκά ησλ ππεξσξηψλ, ππφ ηνπο φξνπο 

πνπ νξέδνληαη ζηηο πξναλαθεξζεέζεο δηαηΪμεηο. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 56 θαη ην παξΪξηεκα VI. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΘΫζε 1 2 0 4 — Γηθαηψκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ αλΪιεςε θαζεθφλησλ, ηε κεηΪζεζε θαη ηε ιάμε 

θαζεθφλησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

2 950 000 2 950 000 2 560 000,00 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηα Ϋμνδα ηαμηδηνχ ησλ ππαιιάισλ θαη Ϋθηαθησλ ππαιιάισλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγΫλεηΪο ηνπο) κε ηελ επθαηξέα ηεο αλΪιεςεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, ηεο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζέα ά ηεο κεηΪζεζάο ηνπο ζε Ϊιινλ ηφπν δηνξηζκνχ, 

— ηα Ϋμνδα εγθαηΪζηαζεο/επαλεγθαηΪζηαζεο θαη ηα Ϋμνδα κεηαθφκηζεο πνπ νθεέιεη ην 

φξγαλν ζηνπο ππαιιάινπο θαη εθηΪθηνπο ππαιιάινπο φηαλ εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα 

αιιΪμνπλ θαηνηθέα κεηΪ ηελ αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ά θαηΪ ηε κεηΪζεζά 

ηνπο ζε λΫν ηφπν ππεξεζέαο, θαζψο θαη θαηΪ ηελ νξηζηηθά ιάμε θαζεθφλησλ ε νπνέα 

αθνινπζεέηαη απφ επαλεγθαηΪζηαζε ζε Ϊιιν νηθηζκφ, 

— ηηο εκεξάζηεο απνδεκηψζεηο ησλ κνλέκσλ θαη εθηΪθησλ ππαιιάισλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ιφγσ ηεο αλΪιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ά ιφγσ ηνπνζΫηεζάο 

ηνπο ζε λΫν ηφπν ππεξεζέαο εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα αιιΪμνπλ ηφπν θαηνηθέαο, 

— ηελ απνδεκέσζε πνπ θαηαβΪιιεηαη ζε αζθνχκελν ππΪιιειν απνιπφκελν ιφγσ 

πξνθαλνχο αληθαλφηεηαο, 

— ηελ απνδεκέσζε θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο εθηΪθηνπ ππαιιάινπ απφ ην φξγαλν, 

— ηε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβΪιινπλ νη επέ ζπκβΪζεη ππΪιιεινη ζε 

ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θξΪηνπο κΫινπο θαη εθεέλσλ πνπ θαηαβΪιινπλ ζην 

θνηλνηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ζηελ πεξέπησζε κεηαηξνπάο ζχκβαζεο. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Άξζξν 1 2 2 — Απνδεκηώζεηο κεηά ηελ πξόσξε ιήμε θαζεθόλησλ 

ΘΫζε 1 2 2 0 — Απνδεκηψζεηο ζηελ πεξέπησζε απνκΪθξπλζεο απφ ηελ ππεξεζέα θαη 

ρνξεγάζεσλ αδεέαο πξνο ην ζπκθΫξνλ ηεο ππεξεζέαο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 155 000 1 100 000 412 905,67 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο απνδεκηψζεηο πνπ πξΫπεη λα θαηαβιεζνχλ : 

— ζηνπο ππαιιάινπο πνπ ηέζεληαη ζε δηαζεζηκφηεηα ζπλεπεέα κεέσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζΫζεσλ εληφο ηνπ νξγΪλνπ, 

— ζηνπο ππαιιάινπο νη νπνένη Ϋρνπλ απνκαθξπλζεέ απφ ηε ζΫζε ηνπο ιφγσ 

νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ απφθηεζε λΫσλ ηθαλνηάησλ εληφο ηνπ 

ζεζκηθνχ νξγΪλνπ, 
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— ζηνπο ππαιιάινπο θαη ζε αλψηεξνπο Ϋθηαθηνπο ππαιιάινπο πνιηηηθψλ νκΪδσλ πνπ 

θαηΫρνπλ ζΫζε AD 16 θαη AD 15 νη νπνένη απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζΫζε ηνπο πξνο 

ην ζπκθΫξνλ ηεο ππεξεζέαο. 

Καιχπηεη επέζεο ηηο εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο γηα ηελ αζθΪιηζε θαηΪ ησλ θηλδχλσλ 

αζζελεέαο θαη ηηο ζπλΫπεηεο ησλ ζπληειεζηψλ αλαπξνζαξκνγάο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

σο Ϊλσ απνδεκηψζεηο (κε εμαέξεζε ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Ϊξζξνπ 42γ νη νπνένη δελ Ϋρνπλ 

δηθαέσκα αλαπξνζαξκνγάο απνδνρψλ βΪζεη δηνξζσηηθνχ ζπληειεζηά). 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 41, 42γ, 50 θαη ην παξΪξηεκα IV θαζψο θαη ην Ϊξζξν 48α ηνπ 

θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΘΫζε 1 2 2 2 — Απνδεκηψζεηο γηα νξηζηηθά ιάμε θαζεθφλησλ θαη εηδηθφ ζπληαμηνδνηηθφ 

θαζεζηψο γηα ηνπο κνλέκνπο θαη εθηΪθηνπο ππαιιάινπο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβΪιινληαη δπλΪκεη ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθάο 

θαηΪζηαζεο ά ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ, Δπξαηφκ, ΔΚΑΥ) αξηζ. 

2689/95 θαη (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1748/2002, 

— ηηο εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο γηα ηελ αζθΪιηζε θαηΪ ησλ θηλδχλσλ αζζελεέαο γηα ηνπο 

ιακβΪλνληεο ηηο απνδεκηψζεηο, 

— ηηο ζπλΫπεηεο ησλ ζπληειεζηψλ αλαπξνζαξκνγάο νη νπνένη εθαξκφδνληαη ζηηο 

δηΪθνξεο απνδεκηψζεηο. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 64 θαη 72. 

Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ, ΔΚΑΥ) αξηζ. 2689/95 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 17εο Ννεκβξένπ 

1995, γηα ηε ζΫζπηζε εηδηθψλ κΫηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξηζηηθά ιάμε ησλ θαζεθφλησλ 

Ϋθηαθησλ ππαιιάισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ κε ηελ επθαηξέα ηεο πξνζρψξεζεο 

ηεο Απζηξέαο, ηεο Φηλιαλδέαο θαη ηεο νπεδέαο (ΔΔ L 280 ηεο 23.11.1995, ζ. 4). 

Καλνληζκφο (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1748/2002 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 30άο επηεκβξένπ 

2002, γηα ηε ζΫζπηζε, ζην πιαέζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νξγΪλνπ, ησλ ηδηαηηΫξσλ 

κΫηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξηζηηθά ιάμε θαζεθφλησλ ππαιιάισλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηάησλ, νη νπνένη Ϋρνπλ δηνξηζζεέ ζε κφληκε ζΫζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη Ϋθηαθησλ ππαιιάισλ ησλ πνιηηηθψλ νκΪδσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΔΔ L 

264 ηεο 2.10.2002, ζ. 9). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 4 — ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΠΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

Άξζξν 1 4 0 — Λνηπό πξνζσπηθό θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 

ΘΫζε 1 4 0 0 — Λνηπφ πξνζσπηθφ — Γεληθά Γξακκαηεέα θαη πνιηηηθΫο νκΪδεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

43 915 000 41 867 289 38 317 487,57 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη θπξέσο λα θαιχςεη ηηο αθφινπζεο δαπΪλεο, κε εμαέξεζε ηηο 

δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο ΑζθΪιεηαο 

επηθνξηηζκΫλν κε θαζάθνληα αζθΪιεηαο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, αζθΪιεηαο 

πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ινηπφ 

πξνζσπηθφ επηθνξηηζκΫλν κε θαζάθνληα νδεγνχ ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα ά κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θαζεθφλησλ απηψλ: 

— ηηο απνδνρΫο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επηδνκΪησλ θαη απνδεκηψζεσλ, ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, πεξηιακβαλνκΫλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ επέ ζπκβΪζεη θαη ησλ εηδηθψλ 

ζπκβνχισλ (θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο), ηηο εηζθνξΫο εξγνδφηε ζηα δηΪθνξα 

θαζεζηψηα θνηλσληθψλ αζθαιέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαηΪ θχξην ιφγν ζην 

θνηλνηηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ επέπησζε απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ δηνξζσηηθνχ 

ζπληειεζηά ζηηο απνδνρΫο απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

— ηελ απαζρφιεζε πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ κΫζσ εηαηξεηψλ εχξεζεο εξγαζέαο. 

— ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδέδνληαη απφ ην Γξαθεέν Γηαρεέξηζεο θαη ΔθθαζΪξηζεο ησλ 

Αηνκηθψλ ΓηθαησκΪησλ (PMO) γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ πνπ πξννξέδεηαη 

γηα ηε δηεθπεξαέσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαθΫισλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ (ηδέσο, ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ επηδφκαηα αλεξγέαο, ζπληαμηνδνηηθΪ 

δηθαηψκαηα θιπ.). 

ΜΫξνο απηάο ηεο πέζησζεο πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ πξφζιεςε επέ ζπκβΪζεη 

πξνζσπηθνχ κε αλαπεξέα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 7εο θαη 9εο 

Ηνπιένπ 2008. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 3 000 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ηέηινο 

IV, ηέηινο V θαη ηέηινο VI). 

ΓεληθΫο εθηειεζηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζέεο 

επηινγάο, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ κνλέκσλ θαη ινηπψλ ππαιιάισλ ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (απφθαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηΫα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2014). 

ΘΫζε 1 4 0 1 — Λνηπφ πξνζσπηθφ — ΑζθΪιεηα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

24 962 000 22 433 711 17 222 235,00 

Παραηηρήζεις 

Νέα θέζη 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη θπξέσο λα θαιχςεη ηηο αθφινπζεο δαπΪλεο γηα ην ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο ΑζθΪιεηαο ην νπνέν εέλαη επηθνξηηζκΫλν κε 

θαζάθνληα αζθΪιεηαο πξνζψπσλ θαη αγαζψλ, αζθΪιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ: 

— ηηο απνδνρΫο ηνπ πξνζσπηθνχ επέ ζπκβΪζεη θαη ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ επέ 

ζπκβΪζεη, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επηδνκΪησλ θαη απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο απνδνρΫο απηνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, 

— ηελ απαζρφιεζε πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ κΫζσ εηαηξεηψλ εχξεζεο εξγαζέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ηέηινο 

IV). 

ΓεληθΫο εθηειεζηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζέεο 

επηινγάο, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ κνλέκσλ θαη ινηπψλ ππαιιάισλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (απφθαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηΫα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2014). 

ΘΫζε 1 4 0 2 — Λνηπφ πξνζσπηθφ — Οδεγνέ ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

7 938 000   

Παραηηρήζεις 

Νέα θέζη 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη θπξέσο γηα ηελ θΪιπςε ησλ αθφινπζσλ δαπαλψλ γηα ινηπφ 

πξνζσπηθφ επηθνξηηζκΫλν κε θαζάθνληα νδεγνχ ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα ά κε ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θαζεθφλησλ απηψλ: 

— ηηο απνδνρΫο ηνπ πξνζσπηθνχ επέ ζπκβΪζεη θαη ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ επέ 

ζπκβΪζεη, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ επηδνκΪησλ θαη απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη ησλ 
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ζπλεπεηψλ ησλ δηνξζσηηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο απνδνρΫο απηνχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ, 

— ηελ απαζρφιεζε πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ κΫζσ εηαηξεηψλ εχξεζεο εξγαζέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ηέηινο 

IV). 

ΓεληθΫο εθηειεζηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζέεο 

επηινγάο, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηΪηαμε ησλ κνλέκσλ θαη ινηπψλ ππαιιάισλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (απφθαζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηΫα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ ηεο 17εο Οθησβξένπ 2014). 

ΘΫζε 1 4 0 4 — Πεξένδνη πξαθηηθάο αζθάζεσο, επηρνξεγάζεηο θαη αληαιιαγΫο ππαιιάισλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

6 806 500 7 185 000 6 379 886,24 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηελ επηινγά, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ππνδνρά αζθνπκΫλσλ, 

— ηηο απνδνρΫο ησλ δηπισκαηνχρσλ αζθνπκΫλσλ (ππνηξνθέεο), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, 

αθελφο, ησλ ελδερφκελσλ επηδνκΪησλ λνηθνθπξηνχ θαη, αθεηΫξνπ, ηνπ θφζηνπο γηα 

ηελ παξνρά ζπκπιεξσκαηηθνχ πνζνχ (Ϋσο 50 % ηνπ πνζνχ ηεο ππνηξνθέαο) πνπ 

ρνξεγεέηαη ζε πεξέπησζε αλαπεξέαο, 

— ηηο απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβΪιινληαη ζηνπο αζθνχκελνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

πξαθηηθά Ϊζθεζε θαηΪξηηζεο, 

— ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ ησλ αζθνπκΫλσλ, 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηελ αζθΪιηζε ησλ αζθνπκΫλσλ Ϋλαληη αζζΫλεηαο θαη Ϋλαληη 

αηπρεκΪησλ, 

— ηηο δαπΪλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηΪζεζε πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα ησλ θξαηψλ κειψλ ά Ϊιισλ ρσξψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηηο δηαηΪμεηο,  

— ηα Ϋμνδα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απφζπαζε εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηδέσο δε γηα ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ ηνπο, 

— ην θφζηνο ηεο αζθΪιηζεο Ϋλαληη αηπράκαηνο γηα ηνπο απνζπαζκΫλνπο εζληθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο, 

— ηηο απνδεκηψζεηο γηα επηζθΫςεηο κειΫηεο, 
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— ηηο ελΫξγεηεο ζηνλ ηνκΫα ηεο θαηΪξηηζεο ησλ δηεξκελΫσλ ζπλεδξηΪζεσλ θαη 

κεηαθξαζηψλ, ηδέσο ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ζρνιΫο δηεξκελεέαο θαη κε παλεπηζηάκηα 

πνπ παξΫρνπλ θαηΪξηηζε ζηε κεηΪθξαζε, θαζψο θαη ηε ρνξάγεζε ππνηξνθηψλ γηα 

ηελ θαηΪξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθά ηειεηνπνέεζε δηεξκελΫσλ θαη κεηαθξαζηψλ, 

ηελ αγνξΪ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηα ζπλαθά Ϋμνδα. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

ΓηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηε δηΪζεζε κνλέκσλ ππαιιάισλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη εθηΪθησλ ππαιιάισλ ησλ πνιηηηθψλ νκΪδσλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθάζεηο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηνπο θνξεέο πνπ εμνκνηψλνληαη πξνο απηΫο θαη ηνπο δηεζλεέο νξγαληζκνχο 

(απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 7εο Μαξηένπ 2005). 

ΓηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηελ απφζπαζε εζληθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην (απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 4εο Μαΐνπ 2009). 

ΔζσηεξηθΫο δηαηΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηηο πεξηφδνπο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θαη ηηο επηζθΫςεηο 

κειΫηεο ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (απφθαζε ηνπ γεληθνχ 

γξακκαηΫα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 1εο Φεβξνπαξένπ 2013). 

ΘΫζε 1 4 0 5 — ΓαπΪλεο γηα ηε δηεξκελεέα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

45 785 000 45 125 000 46 423 856,43 

Παραηηρήζεις 

Νέα θέζη, πρώην θέζη 1 4 0 2 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο αθφινπζεο δαπΪλεο : 

— ηηο ακνηβΫο θαη ηηο εμνκνηνχκελεο απνδεκηψζεηο, ηηο αζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο, ηα Ϋμνδα 

ηαμηδένπ θαη ηα ινηπΪ Ϋμνδα ησλ δηεξκελΫσλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπο νπνένπο 

πξνζιακβΪλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ζπλεδξηΪζεηο πνπ δηνξγαλψλεη γηα ηηο 

δηθΫο ηνπ αλΪγθεο ά γηα ηηο αλΪγθεο Ϊιισλ ζεζκηθψλ νξγΪλσλ ά νξγαληζκψλ, φηαλ 

δελ κπνξεέ λα εμαζθαιηζζεέ θΪιπςε ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο 

δηεξκελεέο κνλέκνπο ά εθηΪθηνπο ππαιιάινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, 

— ηηο δαπΪλεο γηα ππεχζπλνπο ιεηηνπξγέαο, ηερληθνχο θαη δηαρεηξηζηΫο ζπλεδξηΪζεσλ 

γηα ηηο σο Ϊλσ ζπλεδξηΪζεηο, φηαλ δελ κπνξεέ λα εμαζθαιηζζεέ θΪιπςε ησλ 

ππεξεζηψλ απφ κνλέκνπο ππαιιάινπο ά εθηΪθηνπο ππαιιάινπο ά ινηπφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, 

— ηα Ϋμνδα πνπ ζρεηέδνληαη κε ππεξεζέεο πνπ παξΫρνπλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην νη 

δηεξκελεέο Ϊιισλ πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζεζκηθψλ νξγΪλσλ, 

— ηα Ϋμνδα πνπ αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε δηεξκελεέα, ηδέσο 

εθεέλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζέα ζπλεδξηΪζεσλ θαη ηελ εθπαέδεπζε θαη 

ηελ επηινγά δηεξκελΫσλ. 
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Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 4 830 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

χκβαζε πνπ νξέδεη ηηο ζπλζάθεο εξγαζέαο θαη ην θαζεζηψο ακνηβάο ησλ δηεξκελΫσλ 

ζπλεδξηΪζεσλ (AIC) (θαη νη ιεπηνκΫξεηεο εθαξκνγάο ηεο), πνπ εθπνλάζεθε ζηηο 28 

Ηνπιένπ 1999, Ϋηπρε ζρνιηαζκΫλεο απφδνζεο ζηηο 13 Οθησβξένπ 2004 θαη αλαζεσξάζεθε 

ζηηο 31 Ηνπιένπ 2008. 

ΘΫζε 1 4 0 6 — ΠαξαηεξεηΫο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο ζε ζρΫζε κε ηνπο παξαηεξεηΫο, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

Άξζξν 1 4 2 — Αλάζεζε κεηαθξαζηηθώλ ππεξεζηώλ εθηόο νξγάλνπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

8 196 000 8 890 000 8 274 845,04 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο εξγαζέεο γηα κεηαθξΪζεηο, 

δαθηπινγξαθάζεηο, θσδηθνπνέεζε θαη ηερληθά ζπλδξνκά πνπ αλαηέζεληαη ζε ηξέηνπο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 135 000 επξψ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 6 — ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΧΠΑ 

Άξζξν 1 6 1 — Γαπάλεο ζπλδεόκελεο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ΘΫζε 1 6 1 0 — ΓαπΪλεο πξφζιεςεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

214 000 254 000 215 980,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο δηνξγΪλσζεο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ πξνβιΫπεη ην Ϊξζξν 3 ηεο απφθαζεο 

2002/621/ΔΚ, θαζψο θαη ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ θαη δηακνλάο ησλ ππνςεθέσλ πνπ 

θαινχληαη ζε ζπλεληεχμεηο πξφζιεςεο θαη ησλ ηαηξηθψλ εμεηΪζεσλ πξφζιεςεο, 

— ην θφζηνο δηνξγΪλσζεο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επηινγά πξνζσπηθνχ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχληαη δεφλησο απφ ηηο ιεηηνπξγηθΫο αλΪγθεο θαη αθνχ 

ιεθζεέ ε γλψκε ηεο Δπξσπατθάο Τπεξεζέαο Δπηινγάο Πξνζσπηθνχ, ε πέζησζε απηά 

κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ελ κΫξεη γηα ηε δηνξγΪλσζε δηαγσληζκψλ απφ ην έδην ην 

φξγαλν. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 27 Ϋσο 31 θαη 33 θαη ην παξΪξηεκα ΗII.  

Απφθαζε 2002/620/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ, ηεο Δπηηξνπάο, 

ηνπ Γηθαζηεξένπ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο 

Δπηηξνπάο, ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ Δπξσπαένπ Γηακεζνιαβεηά, ηεο 

25εο Ηνπιένπ 2002, γηα ηελ έδξπζε ηεο Τπεξεζέαο Δπηινγάο Πξνζσπηθνχ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ L 197 ηεο 26.7.2002, ζ. 53) θαη απφθαζε 2002/621/ΔΚ 

ησλ Γεληθψλ ΓξακκαηΫσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 

Δπηηξνπάο, ηνπ ΓξακκαηΫα ηνπ Γηθαζηεξένπ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, ηεο 

Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο, ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηνπ Δπξσπαένπ Γηακεζνιαβεηά, ηεο 25εο Ηνπιένπ 2002, ζρεηηθΪ κε ηελ 

νξγΪλσζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο ππεξεζέαο επηινγάο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηάησλ (ΔΔ L 197 ηεο 26.7.2002, ζ. 56). 

ΘΫζε 1 6 1 2 — Δπαγγεικαηηθά επηκφξθσζε 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

5 515 000 6 200 000 4 950 971,49 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

επηκφξθσζε, κε ζηφρν ηε βειηέσζε ησλ ηθαλνηάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο επέδνζεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ, γηα παξΪδεηγκα κε γισζζηθΪ καζάκαηα 

γηα ηηο επέζεκεο γιψζζεο εξγαζέαο. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 24α. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 
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Άξζξν 1 6 3 — Παξεκβάζεηο ππέξ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ νξγάλνπ 

ΘΫζε 1 6 3 0 — Κνηλσληθά ππεξεζέα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

768 000 784 000 485 584,20 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ζην πιαέζην κηαο δηνξγαληθάο πνιηηηθάο ππΫξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξέεο πνπ αλάθνπλ 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξέεο: 

— ελ ελεξγεέα κφληκνη θαη Ϋθηαθηνη ππΪιιεινη, 

— ζχδπγνη ησλ ελ ελεξγεέα κνλέκσλ θαη εθηΪθησλ ππαιιάισλ, 

— ζπληεξνχκελα ηΫθλα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο 

ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, 

ηελ επηζηξνθά, ζηνλ βαζκφ πνπ επηηξΫπεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη κεηΪ ηελ 

εμΪληιεζε ησλ πνζψλ πνπ δηθαηνχηαη ν ελδηαθεξφκελνο ζηε ρψξα θαηνηθέαο ά ζηε 

ρψξα θαηαγσγάο ηνπ, ησλ εμφδσλ (πιελ ησλ ηαηξηθψλ) πνπ αλαγλσξέδνληαη σο 

αλαγθαέα θαη απνξξΫνπλ απφ ηελ αλαπεξέα, ζηνηρεηνζεηνχληαη δεφλησο θαη δελ 

επηζηξΫθνληαη απφ ην θνηλφ ζχζηεκα αζθαιέζεσο θαηΪ ησλ θηλδχλσλ αζζελεέαο, 

— ηηο παξεκβΪζεηο ππΫξ ππαιιάισλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ επξέζθνληαη ζε 

ηδηαηηΫξσο δχζθνιε θαηΪζηαζε, 

— ηε ρνξάγεζε επηδνηάζεσο ππΫξ ηεο Δπηηξνπάο Πξνζσπηθνχ θαη κηθξψλ δαπαλψλ ηεο 

θνηλσληθάο ππεξεζέαο· νη ζπλεηζθνξΫο ά αλαιάςεηο δαπαλψλ νη νπνέεο παξΫρνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπά Πξνζσπηθνχ ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζε κηα θνηλσληθά 

δξαζηεξηφηεηα ζηφρν ζα Ϋρνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηάησλ κε θνηλσληθά, 

πνιηηηζηηθά ά γισζζηθά δηΪζηαζε, σζηφζν δελ ζα ρνξεγνχληαη επηδνηάζεηο ζε 

κεκνλσκΫλα κΫιε ηνπ πξνζσπηθνχ ά λνηθνθπξηΪ, 

— Ϊιιεο δξΪζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηάξα ζην επέπεδν ηνπ νξγΪλνπ ά ζε δηνξγαληθφ 

επέπεδν πνπ απνζθνπνχλ ζηελ Ϋληαμε ησλ ππαιιάισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, 

— ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκΫλσλ εχινγσλ κΫηξσλ ζηΫγαζεο ά δαπαλψλ γηα ηαηξηθΫο 

εμεηΪζεηο ά θνηλσληθά αλΪιπζε γηα ηνπο ππαιιάινπο, ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο 

αζθνχκελνπο κε αλαπεξέεο ά ηνπο ππφ πξφζιεςε ππαιιάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ 

κε αλαπεξέεο θαη ηνπο ππφ επηινγά αζθνπκΫλνπο κε αλαπεξέεο θαη’ εθαξκνγά ηνπ 

Ϊξζξνπ 1δ ηνπ θαλνληζκνχ ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο, ηδέσο φζνλ αθνξΪ κΫηξα γηα 

βνάζεηα ζε πξνζσπηθά βΪζε ζηνλ ρψξν εξγαζέαο ά ζηε δηΪξθεηα ησλ απνζηνιψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 
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Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 1δ, ην Ϊξζξν 9 παξΪγξαθνο 3 ηξέην εδΪθην θαη ην Ϊξζξν 76. 

ΘΫζε 1 6 3 1 — Κηλεηηθφηεηα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

700 000 754 000 636 049,44 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη γηα ηελ θΪιπςε δαπαλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ θηλεηηθφηεηα 

ζηνπο ηφπνπο εξγαζέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

ΘΫζε 1 6 3 2 — ΚνηλσληθΫο ζρΫζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη Ϊιιεο θνηλσληθΫο 

παξεκβΪζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

230 000 238 000 198 962,27 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη γηα ηελ ελζΪξξπλζε θαη ηελ νηθνλνκηθά ελέζρπζε θΪζε 

πξσηνβνπιέαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαβΪζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ζρΫζεσλ κεηαμχ 

ππαιιάισλ δηαθνξεηηθψλ εζληθνηάησλ, φπσο επηδνηάζεηο ζηηο ιΫζρεο, ηα αζιεηηθΪ 

ζσκαηεέα θαη ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη σο ζπλεηζθνξΪ 

ζην θφζηνο κφληκνπ εληεπθηεξένπ γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν (κε πνιηηηζηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο, ςπραγσγέα, εζηηαηφξην). 

Καιχπηεη επέζεο ηε ρξεκαηνδνηηθά ζπκκεηνρά ζηηο δηνξγαληθΫο θνηλσληθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 600 000 επξψ. 

Άξζξν 1 6 5 — Γξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ κειώλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ νξγάλνπ 

ΘΫζε 1 6 5 0 — Ηαηξηθά ππεξεζέα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 275 000 1 250 000 1 095 232,08 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο ηεο ηαηξηθάο ππεξεζέαο 

ζηνπο ηξεηο ηφπνπο εξγαζέαο, ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο νη αγνξΫο πιηθνχ, 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ., νη δαπΪλεο γηα ηηο πξνιεπηηθΫο ηαηξηθΫο εμεηΪζεηο, νη 

δαπΪλεο ιεηηνπξγέαο ηεο επηηξνπάο θξέζεο αλαπεξηψλ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ παξνρά εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ απφ εηδηθνχο ηαηξνχο φηαλ απηφ 

θξέλεηαη απαξαέηεην απφ ηνπο ηαηξνχο-ζπκβνχινπο. 

Καιχπηεη επέζεο ηηο δαπΪλεο αγνξΪο νξηζκΫλσλ εξγαιεέσλ πνπ θξέλνληαη ηαηξηθψο 

απαξαέηεηα θαη ηηο δαπΪλεο γηα ηαηξηθφ ά παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ εκπέπηεη ζε 

δηεπζεηάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ ά ζην νπνέν αλαηέζεληαη θαζάθνληα βξαρεέαο δηαξθεέαο 

πξνο αλαπιάξσζε Ϊιισλ εξγαδνκΫλσλ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 59 θαη ην Ϊξζξν 8 ηνπ παξαξηάκαηνο II. 

ΘΫζε 1 6 5 2 — Έμνδα ηξΫρνπζαο ιεηηνπξγέαο ησλ εζηηαηνξέσλ θαη θπιηθεέσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 380 000 1 365 000 3 500 000,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά απνζθνπεέ ζηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ 

ησλ εζηηαηνξέσλ θαη θπιηθεέσλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 70 000 επξψ. 

ΘΫζε 1 6 5 4 —  ΓνκΫο θξνληέδαο παηδηψλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

7 162 500 6 727 500 6 167 701,36 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηε ζπκκεηνρά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ θΫληξνπ παηδηθάο κΫξηκλαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ κε ηνπο νπνένπο Ϋρεη ζπλΪςεη ζπκθσλέα. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 3 400 000 επξψ. 

ΘΫζε 1 6 5 5 — πλεηζθνξΪ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηα δηαπηζηεπκΫλα ΔπξσπατθΪ 

ρνιεέα ηχπνπ II 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

295 000 200 000 285 000,00 

Παραηηρήζεις 

Δθαξκνγά ηεο απφθαζεο C(2013)4886 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 1εο Απγνχζηνπ 2013 (ΔΔ C 

222 ηεο 2.8.2013, ζ. 8). 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ ζπλεηζθνξΪ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

ζηα δηαπηζηεπκΫλα απφ ην Αλψηαην πκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιεένπ επξσπατθΪ 

ζρνιεέα ηχπνπ II ά ηελ επηζηξνθά ηεο ζπλεηζθνξΪο πνπ θαηΫβαιε ε Δπηηξνπά εμ 

νλφκαηνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηα δηαπηζηεπκΫλα απφ ην Αλψηαην πκβνχιην 

ηνπ Δπξσπατθνχ ρνιεένπ επξσπατθΪ ζρνιεέα ηχπνπ II. Ζ πέζησζε θαιχπηεη ηηο δαπΪλεο 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα εγγεγξακκΫλα ζηα ελ ιφγσ ζρνιεέα ηΫθλα ησλ κνλέκσλ 

ππαιιάισλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

ΣΗΣΛΟ 2 — ΑΚΗΝΖΣΑ, ΚΗΝΖΣΑ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Παραηηρήζεις 

ΓεδνκΫλνπ φηη νη αζθαιηζηηθΫο εηαηξεέεο αθχξσζαλ ηε ζρεηηθά θΪιπςε, νη θέλδπλνη 

εξγαζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ επηζΫζεσλ ζηνπο νπνένπο εέλαη 

εθηεζεηκΫλα ηα θηέξηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ πξΫπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη πηζηψζεηο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλεο ζην ζπγθεθξηκΫλν ηέηιν 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο δαπΪλεο ιφγσ δεκηψλ πνπ νθεέινληαη ζε εξγαζηαθΫο ζπγθξνχζεηο θαη 

ηξνκνθξαηηθΫο επηζΫζεηο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 0 — ΑΚΗΝΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΑ 

Άξζξν 2 0 0 — Κηίξηα 

ΘΫζε 2 0 0 0 — Μηζζψκαηα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

37 169 000 33 058 000 28 433 672,09 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα κηζζψκαηα ησλ θηηξέσλ ά ηκεκΪησλ θηηξέσλ 

πνπ θαηαιακβΪλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  

Καιχπηεη επέζεο ηνπο θφξνπο ησλ αθηλάησλ. Οη κηζζψζεηο ππνινγέδνληαη γηα δψδεθα 

κάλεο θαη κε βΪζε ηα ππΪξρνληα ά ππφ πξνεηνηκαζέα ζπκβφιαηα πνπ πξνβιΫπνπλ 

θαλνληθΪ ηελ πξνζαξκνγά ηνπο ζην θφζηνο δσάο ά ζην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο. 
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Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 1 500 000 επξψ. 

Οη νηθνλνκηθΫο ζπλεηζθνξΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ά ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ά θνξΫσλ 

ηνπο, ζηε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ά επηζηξνθάο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξΪ ά ηε ρξάζε γεο ά θηηξέσλ, θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηα θηέξηα θαη ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ, ζα ζεσξνχληαη εμσηεξηθΪ Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ ππφ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 2 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

ΘΫζε 2 0 0 1 — ΔκθπηεπηηθΫο δφζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 77 584 999,73 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ θαηαβνιά ησλ εκθπηεπηηθψλ δφζεσλ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα θηέξηα ά ηκάκαηα θηηξέσλ δπλΪκεη ζπκβΪζεσλ πνπ ηζρχνπλ ά 

πξνεηνηκΪδνληαη. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

Οη νηθνλνκηθΫο ζπλεηζθνξΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ά ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ά θνξΫσλ 

ηνπο, ζηε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ά επηζηξνθάο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξΪ ά ηε ρξάζε γεο ά θηηξέσλ, θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηα θηέξηα θαη ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ, ζα ζεσξνχληαη εμσηεξηθΪ Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ ππφ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 2 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

ΘΫζε 2 0 0 3 — Απφθηεζε αθηλάησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ απφθηεζε αθηλάησλ. Οη επηδνηάζεηο γηα ηα 

νηθφπεδα θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο σο νηθνδνκάζηκσλ ζα εμεηαζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 1 000 000 επξψ. 

Οη νηθνλνκηθΫο ζπλεηζθνξΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ά ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ά θνξΫσλ 

ηνπο, ζηε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ά επηζηξνθάο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξΪ ά ηε ρξάζε γεο ά θηηξέσλ, θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηα θηέξηα θαη ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ, ζα ζεσξνχληαη εμσηεξηθΪ Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ ππφ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 2 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

ΘΫζε 2 0 0 5 — ΑλΫγεξζε θηηξέσλ 
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Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

32 970 000 15 770 000 19 569 857,83 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ ελδερφκελε εγγξαθά πέζησζεο πνπ 

πξννξέδεηαη γηα ηελ αλΫγεξζε θηηξέσλ (εξγαζέεο, ακνηβΫο γηα κειΫηεο, αξρηθφο 

εμνπιηζκφο θαη πξνκάζεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Ϋλαξμε ηεο ρξάζεο ηνπο, θαη θΪζε 

ζρεηηθά δαπΪλε). 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Οη νηθνλνκηθΫο ζπλεηζθνξΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ά ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ά θνξΫσλ 

ηνπο, ζηε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ά επηζηξνθάο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξΪ ά ηε ρξάζε γεο ά θηηξέσλ, θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηα θηέξηα θαη ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ, ζα ζεσξνχληαη εμσηεξηθΪ Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ ππφ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 2 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

ΘΫζε 2 0 0 7 — Γηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

85 550 000 57 045 440 44 515 781,85 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ δηαξξχζκηζεο ησλ 

ρψξσλ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δαπΪλεο ηηο ζρεηηθΫο κε απηΫο ηηο δηαξξπζκέζεηο, εηδηθφηεξα 

ηηο ακνηβΫο αξρηηΫθηνλα ά κεραληθνχ θ.ιπ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 600 000 επξψ. 

Οη νηθνλνκηθΫο ζπλεηζθνξΫο ησλ θξαηψλ κειψλ ά ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ά θνξΫσλ 

ηνπο, ζηε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ά επηζηξνθάο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

γηα ηελ αγνξΪ ά ηε ρξάζε γεο ά θηηξέσλ, θαζψο θαη ζε ζρΫζε κε ηα θηέξηα θαη ηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ, ζα ζεσξνχληαη εμσηεξηθΪ Ϋζνδα γηα εηδηθφ πξννξηζκφ ππφ 

ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 παξΪγξαθνο 2 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

ΘΫζε 2 0 0 8 — Δηδηθά δηαρεέξηζε αθηλάησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

5 114 000 5 256 000 4 116 976,99 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο ηνπ ηνκΫα δηαρεέξηζεο αθηλάησλ γηα 

ηηο νπνέεο δελ ππΪξρεη εηδηθά πξφβιεςε ζηα ινηπΪ Ϊξζξα ηνπ παξφληνο θεθαιαένπ, 

ζπγθεθξηκΫλα :  

— ηε δηαρεέξηζε θαη επεμεξγαζέα ησλ απνβιάησλ, 

— ηνπο ππνρξεσηηθνχο ειΫγρνπο, ηνπο ειΫγρνπο πνηφηεηαο, ηηο ππεξεζέεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ηνπο ινγηζηηθνχο ειΫγρνπο, ηε βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ εγξάγνξζε 

θ.ιπ., 

— ηελ ηερληθά βηβιηνζάθε, 

— ηελ παξνρά βνάζεηαο γηα ηε δηαρεέξηζε (Building Helpdesk), 

— ηε δηαρεέξηζε ησλ ζρεδέσλ ησλ θηηξέσλ θαη ησλ κΫζσλ απνζάθεπζεο πιεξνθνξηψλ, 

— ηηο ινηπΫο δαπΪλεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

Άξζξν 2 0 2 — Λνηπέο δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηα αθίλεηα 

ΘΫζε 2 0 2 2 — Γηαηάξεζε, ζπληάξεζε, ηερληθά παξαθνινχζεζε θαη θαζαξηζκφο ησλ αθηλάησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

59 440 000 62 944 000 55 608 835,44 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα δηαηάξεζεο, ζπληάξεζεο, ηερληθάο 

παξαθνινχζεζεο θαη θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ελ ηζρχη ζπκβΪζεηο, ησλ επ’ ελνηθέσ ά 

δηθάο ηνπ ηδηνθηεζέαο αθηλάησλ (ρψξνη θαη ηερληθνέ εμνπιηζκνέ) πνπ θαηαιακβΪλεη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Πξηλ απφ ηελ αλαλΫσζε ά ηε ζχλαςε ζπκβΪζεσλ, ην ζεζκηθφ φξγαλν ζπλελλνεέηαη κε ηα 

Ϊιια ζεζκηθΪ φξγαλα ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ επΫηπρε Ϋθαζην (ηηκά, 

επηιεγΫλ λφκηζκα, ζπληειεζηάο αλαπξνζαξκνγάο, δηΪξθεηα, Ϊιιεο ξάηξεο), ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 104 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 200 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 0 2 4 — Καηαλαιψζεηο ελΫξγεηαο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

16 690 000 19 660 000 16 058 031,06 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα θαηαλΪισζεο λεξνχ, θπζηθνχ αεξένπ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζΫξκαλζεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 100 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 0 2 6 — ΑζθΪιεηα θαη επέβιεςε ησλ θηηξέσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

18 420 000 16 760 000 18 844 027,40 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη θπξέσο ηα Ϋμνδα θχιαμεο θαη επέβιεςεο ησλ 

θηηξέσλ πνπ θαηαιακβΪλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηνπο ζπλάζεηο ηξεηο ηφπνπο 

εξγαζέαο ηνπ θαη ησλ γξαθεέσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζηελ Έλσζε θαζψο θαη ησλ 

παξαξηεκΪησλ ηνπ ζε ηξέηεο ρψξεο. 

Πξηλ απφ ηελ αλαλΫσζε ά ηε ζχλαςε ζπκβΪζεσλ, ην ζεζκηθφ φξγαλν ζπλελλνεέηαη κε ηα 

Ϊιια ζεζκηθΪ φξγαλα ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ επΫηπρε Ϋθαζην (ηηκά, 

επηιεγΫλ λφκηζκα, ζπληειεζηάο αλαπξνζαξκνγάο, δηΪξθεηα, Ϊιιεο ξάηξεο), ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 104 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 120 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 0 2 8 — Αζθαιέζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

784 000 680 000 636 941,05 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα αζθΪιηζηξα. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 1 — ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΑ 

Παραηηρήζεις 

Δπέ ζεκΪησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ην ζεζκηθφ φξγαλν ζπλελλνεέηαη κε ηα Ϊιια ζεζκηθΪ 

φξγαλα ζρεηηθΪ κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ Ϋρεη επηηχρεη Ϋθαζην εμ απηψλ. 

Άξζξν 2 1 0 — Πιεξνθνξηθή θαη ηειεπηθνηλσλίεο 

ΘΫζε 2 1 0 0 — Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — ΣαθηηθΫο επηρεηξεζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο 
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Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

24 920 000 25 310 000 24 431 283,98 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ, ηε 

κέζζσζε, ηε δηαηάξεζε θαη ηε ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο 

επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη 

γξαθεέσλ ζπκβνχισλ, ζην πιαέζην ησλ ηαθηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ εέλαη αλαγθαέεο 

γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα ησλ ζπζηεκΪησλ πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηα ζπζηάκαηα ηνπ 

θΫληξνπ πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, ηα θαηΪ ηκάκαηα ζπζηάκαηα 

πιεξνθνξηθάο, θαη ηε δηαρεέξηζε ηνπ δηθηχνπ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 184 200 επξψ. 

ΘΫζε 2 1 0 1 —  Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — ΣαθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρΫζε κε ηελ 

ππνδνκά 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

18 382 000 19 029 000 15 985 141,04 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ, ηε 

κέζζσζε, ηε δηαηάξεζε θαη ηε ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο 

επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη 

γξαθεέσλ ζπκβνχισλ, ζην πιαέζην ησλ ηαθηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ εέλαη αλαγθαέεο 

γηα ηε δηαρεέξηζε θαη ηε ζπληάξεζε ηεο ππνδνκάο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηελ ππνδνκά ησλ 

δηθηχσλ, ηεο θαισδέσζεο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ζπζηεκΪησλ ςεθνθνξέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 165 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 1 0 2 — Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — ΣαθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρΫζε κε ηε 

γεληθά ππνζηάξημε ησλ ρξεζηψλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

13 588 000 14 170 985 13 370 460,21 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ, ηε 

κέζζσζε, ηε δηαηάξεζε θαη ηε ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο 

επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη 
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γξαθεέσλ ζπκβνχισλ, ζην πιαέζην ησλ ηαθηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ βνάζεηαο πξνο ηνπο 

ρξάζηεο θαη γεληθάο ππνζηάξημεο ζε ζρΫζε κε ηα ζπζηάκαηα πιεξνθνξηθάο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ηηο 

ππεξεζέεο ππνζηάξημεο ησλ βνπιεπηψλ θαη ησλ Ϊιισλ ρξεζηψλ, ηδέσο γηα ηηο εθαξκνγΫο 

γηα δηνηθεηηθΪ θαη λνκνζεηηθΪ ζΫκαηα θαη ηηο εθαξκνγΫο ζηνλ ηνκΫα ηεο επηθνηλσλέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 1 0 3 — Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — ΣαθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο δηαρεέξηζεο 

εθαξκνγψλ ΣΠΔ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

23 139 400 24 788 302 25 259 382,50 

Παξαηεξήζεηο 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ, ηε 

κέζζσζε, ηε δηαηάξεζε θαη ηε ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαη ηηο 

ζρεηηθΫο εξγαζέεο, θαζψο επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο επηρεηξάζεσλ 

παξνράο ππεξεζηψλ θαη γξαθεέσλ ζπκβνχισλ, ζην πιαέζην ησλ ηαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ δηαρεέξηζεο ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ηνπ Κνηλνβνπιένπ. Οη δαπΪλεο απηΫο 

αθνξνχλ ηδέσο ηηο ζρεηηθΫο κε ηνπο βνπιεπηΫο εθαξκνγΫο, ηηο ζρεηηθΫο κε ηελ 

επηθνηλσλέα εθαξκνγΫο, θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθΫο θαη λνκνζεηηθΫο εθαξκνγΫο. 

Καιχπηεη επέζεο ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα εξγαιεέα ΣΠΔ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ θνηλνχ ζην πιαέζην ηεο δηνξγαληθάο ζπλεξγαζέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ γισζζψλ 

ζχκθσλα κε ηηο απνθΪζεηο ηεο δηνξγαληθάο επηηξνπάο κεηΪθξαζεο θαη δηεξκελεέαο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 32 000 επξψ. 

ΘΫζε 2 1 0 4 — Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — Δπελδχζεηο ζε ππνδνκά 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

22 023 500 21 824 135 23 291 216,22 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο 

επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη γξαθεέσλ ζπκβνχισλ γηα ηηο επελδχζεηο ζηηο 

ππνδνκΫο πιεξνθνξηθάο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. Οη 

επελδχζεηο αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηα ζπζηάκαηα ηνπ θΫληξνπ πιεξνθνξηθάο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, ηα δέθηπα, ηελ θαισδέσζε θαη ηα ζπζηάκαηα βηληενζχζθεςεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 9 000 επξψ. 
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ΘΫζε 2 1 0 5 — Πιεξνθνξηθά θαη ηειεπηθνηλσλέεο — Δπελδχζεηο ζε Ϋξγα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

28 086 500 25 549 621 14 417 285,70 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αγνξΪ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο επέζεο ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ππνζηάξημε εθ κΫξνπο 

επηρεηξάζεσλ παξνράο ππεξεζηψλ θαη γξαθεέσλ ζπκβνχισλ γηα ηηο επελδχζεηο ζε 

πθηζηΪκελα θαη λΫα Ϋξγα ΣΠΔ. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ εηδηθφηεξα εθαξκνγΫο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηνπο βνπιεπηΫο, εθαξκνγΫο ζηνλ λνκνζεηηθφ, ηνλ δηνηθεηηθφ θαη ηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκΫα θαη ηελ επηθνηλσλέα, θαζψο θαη εθαξκνγΫο ζρεηηθΫο κε ηε 

δηαθπβΫξλεζε ησλ ΣΠΔ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 2 600 επξψ. 

Άξζξν 2 1 2 — Έπηπια 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

6 005 000 6 014 000 2 415 168,52 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ αγνξΪ, κέζζσζε, ζπληάξεζε θαη επηζθεπά 

επέπισλ, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο αγνξΪο εξγνλνκηθψλ επέπισλ, ηελ αληηθαηΪζηαζε 

πεπαιαησκΫλσλ θαη εθηφο ρξάζεσο επέπισλ θαη κεραλψλ γξαθεένπ. Πξννξέδεηαη επέζεο 

λα θαιχςεη ηηο δηαθφξσλ εηδψλ δαπΪλεο δηαρεέξηζεο ησλ θηλεηψλ αγαζψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

ε ζρΫζε κε ηα Ϋξγα ηΫρλεο ε πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηφζν ηηο δαπΪλεο 

γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ αγνξΪ εηδηθνχ πιηθνχ φζν θαη ηηο ζρεηηθΫο ηξΫρνπζεο δαπΪλεο, 

φπσο εέλαη νη δαπΪλεο γηα εκπεηξνγλσκνζχλε, ζπληάξεζε, θνξλέδεο, απνθαηΪζηαζε, 

θαζαξηζκφ, αζθαιέζεηο θαη νη δαπΪλεο γηα πεξηζηαζηαθά κεηαθνξΪ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Άξζξν 2 1 4 — Τιηθό θαη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

29 356 100 30 114 385 19 982 469,18 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ αγνξΪ, κέζζσζε, ζπληάξεζε, επηδηφξζσζε 

θαη δηαρεέξηζε πιηθνχ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, θαη ηδέσο: 

— δηαθφξσλ ηερληθψλ πιηθψλ θαη εγθαηαζηΪζεσλ, ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ, πνπ αθνξνχλ 

ηηο εθδφζεηο, ηελ αζθΪιεηα (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ΣΠ), ηα 

εζηηαηφξηα, ηα αθέλεηα θ.ιπ., 

— εηδψλ εμνπιηζκνχ ηνπ ηππνγξαθεένπ, ηεο ηειεθσληθάο ππεξεζέαο, ησλ θπιηθεέσλ, 

ησλ θαηαζηεκΪησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο αζθΪιεηαο, ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο 

δηαζθΫςεσλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκΫα θ.ιπ., 

— εηδηθψλ πιηθψλ (ειεθηξνληθψλ, πιηθνχ πιεξνθνξηθάο, ειεθηξηθψλ) θαη ηελ εθηΫιεζε 

ησλ ζρεηηθψλ θαη’ αλΪζεζε ππεξεζηψλ, 

— δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ πξνο εγθαηΪζηαζε, θαηφπηλ αηηάζεσο, 

ζηα γξαθεέα ησλ βνπιεπηψλ. 

Καιχπηεη επέζεο ηηο δαπΪλεο δεκνζηφηεηαο γηα ηε κεηαπψιεζε θαη ηελ απφζπξζε 

αληηθεηκΫλσλ θαζψο θαη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ηερληθά βνάζεηα (παξνρά 

ζπκβνπιψλ) γηα δεηάκαηα γηα ηα νπνέα απαηηεέηαη εμσηεξηθά εκπεηξνγλσκνζχλε. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 35 000 επξψ. 

Άξζξν 2 1 6 — Μεηαθνξά βνπιεπηώλ, άιισλ αηόκσλ θαη αγαζώλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

 Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

2 1 6 2 642 000 6 682 000 5 745 560,21 

ΑπνζεκαηηθΪ(10 0) 1 892 000   

χλνιν 4 534 000 6 682 000 5 745 560,21 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ αγνξΪ, ζπληάξεζε, ρξάζε θαη επηδηφξζσζε 

ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ (απηνθηλάησλ θαη δηθχθισλ) θαη ηε κέζζσζε νρεκΪησλ, 

αγνξαέσλ απηνθηλάησλ, ιεσθνξεέσλ θαη θνξηεγψλ, κε ά ρσξέο νδεγφ, θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθΫο αζθαιέζεηο θαη Ϊιια Ϋμνδα δηαρεέξηζεο. ΚαηΪ ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ ζηφινπ 

νρεκΪησλ, ηελ αγνξΪ ά ηε κέζζσζε απηνθηλάησλ, ζα δέδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα 

ιηγφηεξν ξππνγφλα γηα ην πεξηβΪιινλ απηνθέλεηα, φπσο ηα πβξηδηθΪ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 100 000 επξψ. 

 

 

Προϋποθέζεις αποδέζμεσζης ηοσ αποθεμαηικού 

 

Οη πηζηψζεηο ζα κπνξΫζνπλ λα ειεπζεξσζνχλ κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ 

ζρεηηθΪ κε ηελ εζσηεξέθεπζε ηεο ππεξεζέαο κεηαθνξψλ ησλ βνπιεπηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 3 — ΣΡΔΥΟΤΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΦΤΖ 

Παραηηρήζεις 

Δπέ ζεκΪησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ην ζεζκηθφ φξγαλν ζπλελλνεέηαη κε ηα Ϊιια ζεζκηθΪ 

φξγαλα ζρεηηθΪ κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ Ϋρεη επηηχρεη Ϋθαζην εμ απηψλ. 

Άξζξν 2 3 0 — Γξαθηθή ύιε, είδε γξαθείνπ θαη δηάθνξα αλαιώζηκα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 440 500 1 756 000 1 406 201,94 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηελ αγνξΪ ραξηηνχ, θαθΫισλ, εηδψλ γξαθεένπ, 

πξντφλησλ γηα ην ηππνγξαθεέν θαη ηα εξγαζηάξηα αλαπαξαγσγάο εγγξΪθσλ θ.ιπ. θαζψο 

θαη ηα παξεπφκελα Ϋμνδα δηαρεέξηζεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 2 500 επξψ. 

Άξζξν 2 3 1 — Υξεκαηνδνηηθά έμνδα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

40 000 40 000 21 500,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα ηξαπεδηθΪ Ϋμνδα [πξνκάζεηεο, επηθαηαιιαγΫο 

(agios), δηΪθνξα Ϋμνδα], ηα ινηπΪ ρξεκαηνδνηηθΪ Ϋμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

πξφζζεησλ δαπαλψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θηηξέσλ. 

Άξζξν 2 3 2 — Γηθαζηηθά έμνδα θαη απνδεκηώζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 110 000 1 110 000 870 825,70 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη: 

— ην πνζφ ηεο ελδερφκελεο θαηαβνιάο δηθαζηηθψλ δαπαλψλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην βΪζεη απνθΪζεσλ ηνπ Γηθαζηεξένπ, ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξένπ, ηνπ 

Γηθαζηεξένπ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηεο Έλσζεο ά ησλ εζληθψλ δηθαζηεξέσλ, 

— ηα Ϋμνδα πξφζιεςεο εμσηεξηθψλ δηθεγφξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζε δηθαζηάξηα ηεο Έλσζεο θαη εζληθΪ δηθαζηάξηα, θαη ηα Ϋμνδα 

πξφζιεςεο λνκηθψλ ζπκβνχισλ ά εηδηθψλ γηα ηε ζπλδξνκά ηεο Ννκηθάο Τπεξεζέαο, 
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— ηηο επηζηξνθΫο θαηαβιεζΫλησλ εμφδσλ ζε δηθεγφξνπο ζην πιαέζην δηαδηθαζηψλ 

πεηζαξρηθψλ κΫηξσλ θαη ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηΫο, 

— ηηο δαπΪλεο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηηο απνδεκηψζεηο,  

— ην πνζφ ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζπκθσλνχληαη ζην πιαέζην θηιηθψλ δηαθαλνληζκψλ 

θαη’ εθαξκνγά ησλ Ϊξζξσλ 91 θαη 92 (πξψελ Ϊξζξα 69 θαη 70) ηνπ Καλνληζκνχ 

Γηαδηθαζέαο ηνπ Γηθαζηεξένπ Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Άξζξν 2 3 6 — Γξακκαηνζήκαλζε αιιεινγξαθίαο θαη έμνδα απνζηνιήο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

271 000 303 000 209 661,67 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα γξακκαηνζάκαλζεο, επεμεξγαζέαο θαη 

απνζηνιάο κε ηηο ηαρπδξνκηθΫο ππεξεζέεο ά ηηο ηδησηηθΫο εηαηξεέεο δηαλνκάο. 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη επέζεο ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκΫα ηνπ 

ηαρπδξνκεένπ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 2 500 επξψ. 

Άξζξν 2 3 7 — Μεηαθνκίζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 434 000 1 440 000 1 064 561,92 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα πνπ ζρεηέδνληαη κε εξγαζέεο 

κεηαθφκηζεο θαη δηαξξχζκηζεο ρψξσλ, γηα ηηο νπνέεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππεξεζέεο 

εηαηξεηψλ κεηαθφκηζεο ά εηαηξεηψλ πνπ πξνκεζεχνπλ πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ 

δηαξξχζκηζεο ρψξσλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Άξζξν 2 3 8 — Λνηπέο δαπάλεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 161 000 1 093 750 854 287,77 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη: 

— ηηο αζθΪιεηεο πνπ δελ πξνβιΫπνληαη εηδηθΪ ζε Ϊιιε ζΫζε, 

— ηελ αγνξΪ θαη ζπληάξεζε ζηνιψλ ππεξεζέαο γηα θιεηάξεο, νδεγνχο, ππαιιάινπο 

ππνδνράο θαη πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκΪησλ, κεηαθνξεέο, φπσο επέζεο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζέαο επηζθΫςεσλ θαη ζεκηλαξέσλ, ηνπ Parlamentarium, ηεο 

ηαηξηθάο ππεξεζέαο, ηεο ππεξεζέαο αζθαιεέαο, ησλ ππεξεζηψλ ζπληάξεζεο ησλ 

θηηξέσλ θαη δηαθφξσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, 

— δηΪθνξεο δαπΪλεο ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εμφδσλ 

δηαρεέξηζεο πνπ θαηαβΪιινληαη ζηε κνλΪδα PMO ζε ζρΫζε κε ζπληΪμεηο 

αξραηφηεηαο πξψελ βνπιεπηψλ, αγνξΫο αγαζψλ ά ππεξεζηψλ πνπ δελ πξνβιΫπνληαη 

εηδηθΪ ζε Ϊιιε ζΫζε, 

— δηΪθνξεο αγνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο νηθνινγηθάο δηαρεέξηζεο θαη 

ειΫγρνπ (EMAS) (εθζηξαηεέεο πξνψζεζεο, θ.ιπ.). 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

Άξζξν 2 3 9 — Γξαζηεξηόηεηεο EMAS, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνώζεζεο, θαη 

αληηζηάζκηζε ησλ εθπνκπώλ άλζξαθα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

262 500 250 000 31 436,10 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο EMAS νη νπνέεο απνζθνπνχλ ζε βειηέσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πξνψζεζεο απηψλ 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ, θαη κε ην ζχζηεκα αληηζηΪζκηζεο ησλ εθπνκπψλ Ϊλζξαθα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

ΣΗΣΛΟ 3 — ΓΑΠΑΝΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ 

ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 0 — ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΚΔΦΔΗ 

Άξζξν 3 0 0 — Έμνδα απνζηνιώλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη έμνδα ηαμηδίσλ κεηαμύ ησλ 

ηξηώλ ηόπσλ εξγαζίαο 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

25 370 000 27 700 000 25 160 801,87 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο κεηαθηλάζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγΪλνπ, ησλ απνζπαζκΫλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα θξΪηε κΫιε, 

ησλ αζθνχκελσλ θαη ησλ ππαιιάισλ ησλ Ϊιισλ επξσπατθψλ ά δηεζλψλ νξγΪλσλ πνπ 

Ϋρεη πξνζθαιΫζεη ην φξγαλν αλΪκεζα ζηνλ ηφπν δηνξηζκνχ θαη Ϋλαλ ησλ ηξηψλ ηφπσλ 

εξγαζέαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (ΒξπμΫιιεο, Λνπμεκβνχξγν θαη ηξαζβνχξγν) 

θαη κε ηηο απνζηνιΫο πξνο νηνλδάπνηε Ϊιινλ ηφπν πΫξαλ ησλ αλσηΫξσ ηξηψλ ηφπσλ 

εξγαζέαο. Καιππηφκελεο δαπΪλεο εέλαη ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο, νη εκεξάζηεο απνδεκηψζεηο, 

ηα Ϋμνδα δηακνλάο θαη νη απνδεκηψζεηο αληηζηΪζκηζεο δεζκεπηηθψλ σξαξέσλ. 

Καιχπηνληαη επέζεο ηα παξεπφκελα Ϋμνδα, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εμφδσλ αθχξσζεο 

εηζηηεξέσλ θαη θξαηάζεσλ δηακνλάο, ησλ εμφδσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο ηηκνινγένπ θαη ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ζχλαςε 

αζθΪιηζεο γηα ηελ απνζηνιά. 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη επέζεο ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ελδερφκελεο 

αληηζηαζκέζεηο ησλ εθπνκπψλ Ϊλζξαθα πνπ πξνθχπηνπλ θαηΪ ηηο απνζηνιΫο θαη ηηο 

κεηαθηλάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 240 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη 

ηδέσο ην Ϊξζξν 71 θαη ηα Ϊξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ παξαξηάκαηνο VII. 

Άξζξν 3 0 2 — Έμνδα ππνδνρήο θαη παξάζηαζεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 015 000 1 388 000 790 910,91 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ην φξγαλν ζηνλ ηνκΫα ηεο 

ππνδνράο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο εξγαζέεο 

ηεο νκΪδαο εξγαζέαο STOA (αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

επηινγψλ), θαη ηεο παξΪζηαζεο γηα ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ, 

— ηα Ϋμνδα παξΪζηαζεο ηνπ πξνΫδξνπ θαηΪ ηηο κεηαθηλάζεηο ηνπ εθηφο ησλ ηφπσλ 

εξγαζέαο, 

— ηα Ϋμνδα παξΪζηαζεο θαη ηε ζπκκεηνρά ζηα Ϋμνδα γξακκαηεέαο ηνπ ηδηαηηΫξνπ 

γξαθεένπ ηνπ πξνΫδξνπ, 

— ηα Ϋμνδα δεμηψζεσλ θαη παξΪζηαζεο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο, πεξηιακβαλνκΫλεο 

θαη ηεο αγνξΪο αληηθεηκΫλσλ θαη κεηαιιεέσλ γηα ηνπο ππαιιάινπο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ δεθαπεληαεηά θαη/ά εηθνζηπεληαεηά ππεξεζέα, 
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— ηα δηΪθνξα Ϋμνδα πξσηνθφιινπ φπσο ζεκαέεο, πξνζάθεο, πξνζθιεηάξηα, εθηχπσζε 

θαηαιφγσλ εζηηαηνξέσλ θ.ιπ., 

— ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ θαη δηακνλάο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ επέζθεςε πςειψλ πξνζψπσλ 

ζην φξγαλν, 

— ηα Ϋμνδα ζεσξάζεσλ ησλ βνπιεπηψλ θαη ππαιιάισλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαηΪ ηηο ππεξεζηαθΫο κεηαθηλάζεηο,  

— ηα Ϋμνδα ππνδνράο θαη παξΪζηαζεο θαη ηα ινηπΪ εηδηθΪ Ϋμνδα γηα ηνπο βνπιεπηΫο 

πνπ επηηεινχλ επέζεκα θαζάθνληα εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

Άξζξν 3 0 4 — Γηάθνξα έμνδα ζπλεδξηάζεσλ 

ΘΫζε 3 0 4 0 — ΓηΪθνξα Ϋμνδα εζσηεξηθψλ ζπλεδξηΪζεσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 712 000 1 400 000 1 736 000,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα αλαςπθηηθψλ θαη Ϊιισλ πνηψλ, 

πεξηζηαζηαθΪ θαη πξφρεηξνπ θαγεηνχ, πνπ ζεξβέξνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 

ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ νξγΪλνπ, θαζψο θαη ηα Ϋμνδα δηαρεέξηζεο ηεο παξνράο απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 0 4 2 — πλεδξηΪζεηο, ζπλΫδξηα θαη δηαζθΫςεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 565 000 1 795 000 1 133 175,80 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη, κεηαμχ Ϊιισλ : 

— ηα Ϋμνδα ηα ζρεηηθΪ κε ηε δηνξγΪλσζε ζπλεδξηΪζεσλ εθηφο ησλ ηφπσλ εξγαζέαο 

(θνηλνβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο ά αληηπξνζσπεέεο ηνπο, πνιηηηθΫο νκΪδεο), 

πεξηιακβαλνκΫλσλ, ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, ησλ εμφδσλ παξΪζηαζεο, 

— ηηο ζπλδξνκΫο ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο ησλ νπνέσλ εέλαη κΫινο ην Κνηλνβνχιην ά Ϋλα 

απφ ηα φξγαλΪ ηνπ (Γηαθνηλνβνπιεπηηθά Έλσζε, χλδεζκνο Γεληθψλ ΓξακκαηΫσλ 

ησλ Κνηλνβνπιέσλ, Groupe 12 + εληφο ηεο Γηαθνηλνβνπιεπηηθάο Έλσζεο). 

— ηελ επηζηξνθά ζηελ Δπηηξνπά, βΪζεη ηεο ζπκθσλέαο παξνράο ππεξεζηψλ πνπ Ϋρεη 

ζπλαθζεέ κεηαμχ Κνηλνβνπιένπ θαη Δπηηξνπάο, ησλ δαπαλψλ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ 

θΪιπςε ηνπ κεξηδένπ ηνπ Κνηλνβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηελ Ϋθδνζε αδεηψλ δηΫιεπζεο 
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ΔΔ (εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ θαη πξνκάζεηεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Πξσηνθφιινπ πεξέ πξνλνκέσλ θαη αζπιηψλ (Ϊξζξν 6), ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηνπ 

θαλνληζκνχ ππεξεζηαθάο θαηΪζηαζεο ησλ ππαιιάισλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ησλ 

Ϊξζξσλ 11 θαη 81 ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη επέ ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1417/2013 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 

17εο Γεθεκβξένπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνξθάο ησλ αδεηψλ δηΫιεπζεο πνπ 

εθδέδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (ΔΔ L 353 ηεο 28.12.2013, ζ. 26).  

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 20 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 0 4 3 — ΓηΪθνξα Ϋμνδα δηνξγΪλσζεο θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ, 

δηαθνηλνβνπιεπηηθψλ θαη Ϊιισλ αληηπξνζσπεηψλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 005 000 1 100 000 430 151,67 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη, εηδηθφηεξα, Ϋμνδα Ϊιια απφ εθεέλα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην θεθΪιαην 1 0 θαη ην Ϊξζξν 3 0 0, ηα νπνέα αθνξνχλ ηελ νξγΪλσζε 

ζπλεδξηΪζεσλ : 

— ησλ αληηπξνζσπεηψλ ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθά πλΫιεπζε Ίζεο Δθπξνζψπεζεο ΑΚΔ-

ΔΔ, ηεο θνηλνβνπιεπηηθάο ζπλΫιεπζεο EUROLAT, ηεο θνηλνβνπιεπηηθάο 

ζπλΫιεπζεο Euronest θαη ησλ νξγΪλσλ ηνπο, 

— ηεο θνηλνβνπιεπηηθάο ζπλΫιεπζεο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην (ΔΜΚ), ησλ 

επηηξνπψλ ηεο θαη ηνπ γξαθεένπ ηεο, ηε ζπκβνιά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο απηφλνκεο γξακκαηεέαο ηεο ΔΜΚ ά ηελ Ϊκεζε αλΪιεςε 

ησλ εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κεξέδην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΜΚ, 

— ησλ δηαθνηλνβνπιεπηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ, εηδηθψλ αληηπξνζσπεηψλ, κεηθηψλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ζπλεξγαζέαο, 

θνηλνβνπιεπηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ ζηνλ ΠΟΔ, θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθάο ΓηΪζθεςεο 

γηα ηνλ ΠΟΔ θαη ηεο δηεπζχλνπζαο επηηξνπάο ηνπ. 

ΘΫζε 3 0 4 9 — ΓαπΪλεο γηα ηηο ππεξεζέεο γξαθεένπ ηαμηδέσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

2 160 000 2 040 000 1 919 152,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο ηνπ γξαθεένπ ηαμηδέσλ πνπ Ϋρεη 

ζπλΪςεη ζχκβαζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  
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Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 2 — ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

ΑΠΟΚΣΖΖ, ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ, ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΟΖ 

Άξζξν 3 2 0 — Απόθηεζε εκπεηξνγλσκνζύλεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

9 211 500 9 309 500 6 768 247,79 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ην θφζηνο ησλ ζπκβΪζεσλ κε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο θαη εξεπλεηηθΪ 

ηδξχκαηα γηα ηηο κειΫηεο θαη ηηο Ϊιιεο εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (εξγαζηάξηα, 

ζηξνγγπιΫο ηξΪπεδεο, νκΪδεο ά αθξνΪζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ, δηαζθΫςεηο) πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα φξγαλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, γηα ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο, ηηο θνηλνβνπιεπηηθΫο αληηπξνζσπεέεο θαη γηα ηε 

δηνέθεζε,  

— αγνξΪ ά κέζζσζε εμεηδηθεπκΫλσλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο εμεηδηθεπκΫλεο βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ, ζπλαθάο βηβιηνγξαθέα ά ηερληθά ππνζηάξημε, εθφζνλ ρξεηαζηεέ γηα ηε 

ζπκπιάξσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκβΪζεσλ εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

— ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ, Ϋμνδα δηακνλάο θαη παξεπφκελα Ϋμνδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

Ϊιισλ πξνζσπηθνηάησλ — πεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη αλαθνξΪ 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην —  πνπ Ϋρνπλ θιεζεέ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηηο 

θνηλνβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο, ηηο αληηπξνζσπεέεο θαη ηηο νκΪδεο κειΫηεο θαη εξγαζέαο 

θαζψο θαη ζε εξγαζηάξηα, 

— ην θφζηνο δηΪδνζεο πξντφλησλ εζσηεξηθάο ά εθηφο ηνπ νξγΪλνπ θνηλνβνπιεπηηθάο 

Ϋξεπλαο θαη Ϊιισλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ πξνο φθεινο ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ θαη ηνπ 

θνηλνχ (ηδέσο κΫζσ δεκνζηεχζεσλ ζην δηαδέθηπν, εζσηεξηθψλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, 

θπιιαδέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ), 

— ηηο δαπΪλεο κεηαθιάζεσο αηφκσλ εθηφο ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ γηα λα ζπκκεηΪζρνπλ 

ζηηο εξγαζέεο νξγΪλσλ φπσο εέλαη ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαη ε εηδηθεπκΫλε νκΪδα 

νηθνλνκηθψλ παξαηππηψλ. 

Άξζξν 3 2 1 — Απόθηεζε εκπεηξνγλσκνζύλεο γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

έξεπλαο, ηε βηβιηνζήθε θαη ηα αξρεία 

Αριθμηηικά δεδομένα 
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Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

8 314 000 8 829 000 6 995 311,01 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηδέσο ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΓ EPRS (Τπεξεζηψλ Κνηλνβνπιεπηηθάο Έξεπλαο), ζπγθεθξηκΫλα: 

— ηελ απφθηεζε εηδηθάο εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε ζηάξημε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ (κεηαμχ Ϊιισλ, κΫζσ Ϊξζξσλ, κειεηψλ, 

εξγαζηεξέσλ, ζεκηλαξέσλ, ζπδεηάζεσλ ζηξνγγπιάο ηξαπΫδεο, νκΪδσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη δηαζθΫςεσλ), νη νπνέεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη, εΪλ 

εέλαη απαξαέηεην, ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιια ζεζκηθΪ φξγαλα, δηεζλεέο νξγαληζκνχο, 

εξεπλεηηθΪ ηκάκαηα θαη βηβιηνζάθεο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ, νκΪδσλ 

πξνβιεκαηηζκνχ, εξεπλεηηθψλ θνξΫσλ θαη Ϊιισλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 

— ηελ απφθηεζε εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνπο ηνκεέο ηεο εθηέκεζεο αληέθηππνπ / ηεο εθ 

ησλ πξνηΫξσλ θαη εθ ησλ πζηΫξσλ αμηνιφγεζεο, ηεο επξσπατθάο πξνζηηζΫκελεο 

αμέαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηινγψλ (STOA), 

— ηελ απφθηεζε ά ηε κέζζσζε βηβιέσλ, πεξηνδηθψλ, εθεκεξέδσλ, βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, 

πξντφλησλ εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξεέσλ ηχπνπ θαη θΪζε Ϊιινπ πιηθνχ 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξννξέδεηαη γηα ηε Βηβιηνζάθε ζε δηΪθνξεο κνξθΫο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθΪ δηθαηψκαηα 

(copyright), ην ζχζηεκα δηαρεέξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα πιηθΪ θαη ηηο εξγαζέεο 

βηβιηνδεζέαο θαη ζπληάξεζεο, θαζψο θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο ππεξεζέεο, 

— ην θφζηνο εμσηεξηθψλ ππεξεζηψλ αξρεηνζΫηεζεο (νξγΪλσζε, επηινγά, πεξηγξαθά, 

κεηαθνξΪ ζε δηΪθνξα κΫζα θαη απνυινπνέεζε, απφθηεζε πεγψλ πξσηνγελνχο 

αξρεηαθνχ πιηθνχ), 

— ηελ απφθηεζε, ηελ αλΪπηπμε, ηελ εγθαηΪζηαζε, ηελ αμηνπνέεζε θαη ηε ζπληάξεζε 

εηδηθάο ηεθκεξέσζεο βηβιηνζάθεο θαη αξρεηνζΫηεζεο θαη εηδηθψλ πιηθψλ ηεο 

βηβιηνζάθεο πνιπκΫζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ πιηθψλ θαη/ά ζπζηεκΪησλ 

ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη πιεξνθνξηθάο θαζψο θαη πιηθψλ βηβιηνδεζέαο θαη 

ζπληάξεζεο, 

— ην θφζηνο δηΪδνζεο πξντφλησλ εζσηεξηθάο ά εθηφο ηνπ νξγΪλνπ θνηλνβνπιεπηηθάο 

Ϋξεπλαο θαη Ϊιισλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ πξνο φθεινο ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ θαη ηνπ 

θνηλνχ (ηδέσο κΫζσ δεκνζηεχζεσλ ζην δηαδέθηπν, εζσηεξηθψλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, 

θπιιαδέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ), 

— ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ, δηακνλάο θαη ηα παξεπφκελα Ϋμνδα ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

Ϊιισλ αηφκσλ πνπ πξνζθαινχληαη λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε παξνπζηΪζεηο, ζεκηλΪξηα, 

εξγαζηάξηα ά Ϊιιεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ε ΓΓ EPRS, 

— ηε ζπκκεηνρά ηεο νκΪδαο αμηνιφγεζεο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηινγψλ 

(νκΪδα STOA) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

θνξΫσλ, 

— ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ πνπ απνξξΫνπλ απφ δηεζλεέο θαη/ά 

δηνξγαληθΫο ζπκθσλέεο ζπλεξγαζέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο ζπλεηζθνξΪο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηελ νηθνλνκηθά δαπΪλε πνπ ζπλδΫεηαη κε ηε δηαρεέξηζε 
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ησλ ηζηνξηθψλ αξρεέσλ ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ, Δπξαηφκ) 

αξηζ. 354/83 ηνπ πκβνπιένπ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 20 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο (ΔΟΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 354/83 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 1εο Φεβξνπαξένπ 1983, 

ζρεηηθΪ κε ην Ϊλνηγκα ζην θνηλφ ησλ ηζηνξηθψλ αξρεέσλ ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο 

Κνηλφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο (ΔΔ L 45 ηεο 

15.2.1983, ζ. 1). 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 30άο Μαΐνπ 2001, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα Ϋγγξαθα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο (ΔΔ L 145 ηεο 31.5.2001, 

ζ. 43). 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηεο 28εο Ννεκβξένπ 2001, 

γηα ηε ξχζκηζε ζρεηηθΪ κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα Ϋγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ , φπσο ηξνπνπνηάζεθε ηειεπηαέα ζηηο 22 Ηνπλένπ 2011 (ΔΔ C 216 ηεο 

22.7.2011, ζ. 19). 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 16εο Γεθεκβξένπ 2002 γηα 

ηνπο θαλφλεο ζρεηηθΪ κε ηα αξρεέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, φπσο 

θσδηθνπνηάζεθε ζηηο 3 Μαΐνπ 2004. 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 10εο Μαξηένπ 2014 

ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ πνπ δηΫπεη ηελ απφθηεζε 

ηδησηηθψλ αξρεέσλ ελ ελεξγεέα θαη πξψελ βνπιεπηψλ. 

Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 2015/429 ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 17εο Μαξηένπ 2015, γηα ηελ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ/Δπξαηφκ) αξηζ. 354/83, ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζεζε 

ησλ ηζηνξηθψλ αξρεέσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγΪλσλ ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ 

Ηλζηηηνχην ηεο Φισξεληέαο 

Άξζξν 3 2 2 — Γαπάλεο ηεθκεξίσζεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

2 044 000 2 010 621 378 881,87 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο ζπλδξνκΫο ζε εθεκεξέδεο, πεξηνδηθΪ, πξαθηνξεέα εηδάζεσλ, ηειεκαηηθΫο εθδφζεηο 

θαη ππεξεζέεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθάο 

ηδηνθηεζέαο ζε πεξέπησζε αλαπαξαγσγάο θαη δηΪδνζεο κε γξαπηά θαη/ά ειεθηξνληθά 

κνξθά ησλ ζπλδξνκψλ απηψλ θαη ηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ γηα ηηο 

αλαζθνπάζεηο ηχπνπ θαη ηα απνθφκκαηα ηχπνπ, 

— ηηο ζπλδξνκΫο ά ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνκάζεηα πεξηιάςεσλ θαη αλαιχζεσλ 

ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ πεξηνδηθψλ ά ηε ζε νπηηθΪ κΫζα αληηγξαθά Ϊξζξσλ πνπ εέλαη 

δεκνζηεπκΫλα ζηα πεξηνδηθΪ απηΪ, 



 

RR\1091937EL.doc 67/84 PE577.035v02-00 

 EL 

— ηηο δαπΪλεο ρξάζεσο ησλ εμσηεξηθψλ βΪζεσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκΫλσλ ά ηεθκεξέσζεο 

(πιελ ηνπ θφζηνπο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ), 

— ηελ αγνξΪ λΫσλ ά ηελ αλαλΫσζε ιεμηθψλ, γισζζαξέσλ επέ παληφο κΫζνπ θαη γηα ηηο 

λΫεο γισζζηθΫο ππεξεζέεο, θαζψο θαη Ϊιισλ Ϋξγσλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηηο 

γισζζηθΫο ππεξεζέεο θαη γηα ηελ ππεξεζέα λνκνζεηηθψλ πξΪμεσλ. 

Άξζξν 3 2 3 — ηήξημε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ελδπλάκσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ 

ηθαλνηήησλ ησλ θνηλνβνπιίσλ ηξίησλ θξαηώλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

1 175 000 1 100 000 708 187,42 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο γηα πξνγξΪκκαηα αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ ησλ ρσξψλ πνπ 

βξέζθνληαη ζε πξνεληαμηαθφ ζηΪδην, ηδέσο δε εθεέλσλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλέσλ θαη 

ηεο Σνπξθέαο 

— ηηο δαπΪλεο πνπ αλαιακβΪλνληαη πξνο πξνψζεζε ησλ ζρΫζεσλ αλΪκεζα ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηα δεκνθξαηηθΪ εθιεγκΫλα θνηλνβνχιηα ηξέησλ ρσξψλ 

(πιελ εθεέλσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε) θαζψο θαη κε 

αληέζηνηρα θνηλνβνπιεπηηθΪ ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν ζψκαηα. Οη ζρεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο απνζθνπνχλ θπξέσο ζηελ ελδπλΪκσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ 

ηθαλνηάησλ ζε λΫεο θαη αλαδπφκελεο δεκνθξαηέεο θαη θπξέσο ζε εθεέλεο πνπ 

βξέζθνληαη ζηελ Δπξσπατθά Γεηηνλέα (λφηηα θαη αλαηνιηθά)· 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ζηάξημεο ηφζν ησλ πξνζπαζεηψλ 

δηακεζνιΪβεζεο φζν θαη ησλ λΫσλ πνιηηηθψλ εγεηψλ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη 

απφ ρψξεο ζηελ Δπξσπατθά Γεηηνλέα· 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηε δηνξγΪλσζε ηνπ Βξαβεένπ ΕαρΪξσθ (ζπγθεθξηκΫλα, ην πνζφ ηνπ 

βξαβεένπ, ηα Ϋμνδα ηαμηδένπ θαη ππνδνράο ηνπ ληθεηά ά ησλ ληθεηψλ ηνπ βξαβεένπ, 

ηηο επηρεηξεζηαθΫο δαπΪλεο ηνπ Γηθηχνπ ΕαρΪξσθ θαη ηηο απνζηνιΫο ησλ κειψλ ηνπ) 

θαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ 

αλζξψπνπ.  

ε απηΫο ηηο ελΫξγεηεο πεξηιακβΪλνληαη επηζθΫςεηο ελεκΫξσζεο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζηηο ΒξπμΫιιεο, ζην Λνπμεκβνχξγν ά ζην ηξαζβνχξγν, θαη νη πηζηψζεηο 

θαιχπηνπλ πιάξσο ά ελ κΫξεη ηα Ϋμνδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηδέσο Ϋμνδα ηαμηδένπ, 

κεηαθηλάζεσλ, ζηΫγαζεο, θαζψο θαη ηηο εκεξάζηεο απνδεκηψζεηο.  

Νομικές βάζεις 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 12εο Γεθεκβξένπ 2011 γηα ηε δεκηνπξγέα Γηεχζπλζεο 

ηάξημεο ηεο Γεκνθξαηέαο ζηνπο θφιπνπο ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Δμσηεξηθψλ 

Πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο (ΓΓ EXPO). 
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Άξζξν 3 2 4 — Παξαγσγή θαη δηάδνζε 

ΘΫζε 3 2 4 0 — Δπέζεκε Δθεκεξέδα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

4 500 000 4 373 000 3 867 901,53 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ην κεξέδην ηνπ ζεζκηθνχ νξγΪλνπ ζηηο δαπΪλεο 

δεκνζέεπζεο, δηΪδνζεο θαη Ϊιια παξεπφκελα Ϋμνδα ηεο Τπεξεζέαο Δθδφζεσλ γηα ηα 

θεέκελα πξνο δεκνζέεπζε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

ΘΫζε 3 2 4 1 — Γεκνζηεχζεηο κε ςεθηαθΪ θαη παξαδνζηαθΪ κΫζα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

3 650 000 3 771 000 3 245 065,10 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ Ϋθδνζεο κε ςεθηαθΪ (ζΫζεηο ζην ελδνδέθηπν) θαη 

παξαδνζηαθΪ κΫζα (Ϋγγξαθα, δηΪθνξα Ϋληππα κε ππεξγνιαβέα), πεξηιακβαλνκΫλεο 

θαη ηεο δηαλνκάο, 

— ηελ επηθαηξνπνέεζε θαη εμειηθηηθά ζπληάξεζε ησλ ζπζηεκΪησλ εθδφζεσλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 6 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 2 4 2 — ΓαπΪλεο δεκνζηεχζεσλ, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνράο ζε δεκφζηεο 

εθδειψζεηο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

10 580 000 11 395 930 10 990 325,20 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ελεκΫξσζεο, 

πεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο ειεθηξνληθάο δηΪζεζεο εθδφζεσλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πιεξνθφξεζεο, ηηο δεκφζηεο ζρΫζεηο, ηε ζπκκεηνρά ζε δεκφζηεο εθδειψζεηο, εθζΫζεηο 

θαη εκπνξνπαλεγχξεηο ζηα θξΪηε κΫιε θαη ζηηο ππνςάθηεο πξνο Ϋληαμε ρψξεο θαη ηηο 

ρψξεο ζηηο νπνέεο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δηαζΫηεη γξαθεέν ζπλδΫζκνπ, θαζψο θαη 

ηελ ελεκΫξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξένπ Θεζκηθψλ θαη Ννκνζεηηθψλ ΘεκΪησλ 

(OEIL) θαη ηελ αλΪπηπμε εξγαιεέσλ ά κΫζσλ γηα ηε βειηέσζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζε απηφ κΫζσ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ. 
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Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 2 4 3 — Parlamentarium — ΚΫληξν Δπηζθεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

5 742 500 5 841 817 5 810 992,39 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε πξννξέδεηαη λα ρξεκαηνδνηάζεη ην Parlamentarium — ΚΫληξν Δπηζθεπηψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηηο ΒξπμΫιιεο θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηηο 

εθζΫζεηο θαη ην πιηθφ πνπ πξνζαξκφδεηαη θαη αλαπαξΪγεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεέ εθηφο 

Βξπμειιψλ. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 9 300 επξψ. 

ΘΫζε 3 2 4 4 — ΟξγΪλσζε θαη ππνδνρά νκΪδσλ επηζθεπηψλ, πξφγξακκα Eurνscνla θαη 

πξνζθιάζεηο παξαγφλησλ δηακφξθσζεο ηεο θνηλάο γλψκεο απφ ηξέηεο ρψξεο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

30 845 000 30 431 966 30 859 064,13 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο επηδνηάζεηο νκΪδσλ επηζθεπηψλ, θαζψο θαη 

ηα παξεπφκελα Ϋμνδα πιαηζέσζεο θαη ππνδνκάο, ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξηφδσλ πξαθηηθάο 

Ϊζθεζεο γηα παξΪγνληεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλάο γλψκεο ζε ηξέηεο ρψξεο (EUVP) θαη 

ηηο δαπΪλεο ιεηηνπξγέαο ησλ πξνγξακκΪησλ Δurνscνla, Euromed-Scola θαη Euronest-

Scola. Σα πξνγξΪκκαηα Euromed-Scola θαη Euronest-Scola εθαξκφδνληαη θαη’ Ϋηνο, 

ελαιιαθηηθΪ, ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ζην ηξαζβνχξγν ά ηηο 

ΒξπμΫιιεο, κε εμαέξεζε ηα Ϋηε δηεμαγσγάο εθινγψλ. 

Ζ πέζησζε απηά ζα απμΪλεηαη θαη’ Ϋηνο ρξεζηκνπνηψληαο Ϋλαλ απνπιεζσξηζηηθφ 

ζπληειεζηά πνπ ιακβΪλεη ππφςε ηηο αιιαγΫο ζην αθαζΪξηζην εζληθφ εηζφδεκα θαη ηηο 

ηηκΫο.  

ΚΪζε βνπιεπηάο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θαιεέ αλΪ 

εκεξνινγηαθφ Ϋηνο πΫληε νκΪδεο επηζθεπηψλ θαη’ αλψηαην φξην, ζπλνιηθΪ 110 

επηζθΫπηεο. 

Έλα αξκφδνλ πνζφ ζα δηαηεζεέ γηα επηζθΫπηεο κε αλαπεξέεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 100 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 16εο Γεθεκβξένπ 2002 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαλνληζηηθά ξχζκηζε πνπ δηΫπεη ηελ ππνδνρά νκΪδσλ επηζθεπηψλ θαη ηα 
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πξνγξΪκκαηα Euroscola θαη Euromed-Scola, φπσο ηξνπνπνηάζεθε ηειεπηαέα ζηηο 26 

Φεβξνπαξένπ 2013. 

ΘΫζε 3 2 4 5 — ΟξγΪλσζε ζπλεδξέσλ, ζεκηλαξέσλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξΪζεσλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

4 466 000 5 262 000 4 573 742,50 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο ά επηδνηάζεηο γηα ηε δηνξγΪλσζε ζπλεδξέσλ θαη ζεκηλαξέσλ ζε εζληθφ ά 

δηεζλΫο επέπεδν, γηα ηνπο παξΪγνληεο δηακφξθσζεο ηεο θνηλάο γλψκεο απφ ηα θξΪηε 

κΫιε θαη ηα ππνςάθηα πξνο Ϋληαμε θξΪηε θαη ηα θξΪηε ζηα νπνέα ην Κνηλνβνχιην 

δηαζΫηεη γξαθεέν ζπλδΫζκνπ, θαζψο θαη ηα Ϋμνδα γηα ηε δηνξγΪλσζε 

θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξέσλ θαη ζεκηλαξέσλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ επξσπατθνχ ελδηαθΫξνληνο, φπσο εέλαη ην Βξαβεέν LUX ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ γηα ηνλ επξσπατθφ θηλεκαηνγξΪθν,  

— ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε «εθδειψζεσλ ζηα εκηθχθιηα» 

ζην ηξαζβνχξγν θαη ηηο ΒξπμΫιιεο, ζχκθσλα κε ην εηάζην πξφγξακκα πνπ εγθξέλεη 

ην Πξνεδξεέν, 

— κΫηξα ζηάξημεο ηεο πνιπγισζζέαο θαη εξγαιεέα φπσο ζεκηλΪξηα θαη ζπλΫδξηα, 

ζπλαληάζεηο κε παξφρνπο ππεξεζηψλ θαηΪξηηζεο ζηε δηεξκελεέα ά ηε κεηΪθξαζε, 

κΫηξα θαη ελΫξγεηεο επαηζζεηνπνέεζεο γηα ηελ πνιπγισζζέα θαη πξνψζεζεο ηνπ 

επαγγΫικαηνο ηνπ δηεξκελΫα ά ηνπ κεηαθξαζηά, πεξηιακβαλνκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο 

επηδνηάζεσλ γηα παλεπηζηάκηα, ζρνιεέα θαη Ϊιινπο νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηηο ζπνπδΫο δηεξκελεέαο ά κεηΪθξαζεο, ιχζεηο πνπ επλννχλ ηελ εηθνληθά 

επηθνηλσλέα, θαζψο επέζεο ηε ζπκκεηνρά ζε παξφκνηεο ελΫξγεηεο θαη κΫηξα πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ θνηλνχ κε Ϊιιεο ππεξεζέεο ζην πιαέζην ηεο δηνξγαληθάο θαη 

δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο. 

Ζ πέζησζε απηά θαιχπηεη επέζεο ηα Ϋμνδα δηνξγΪλσζεο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηάησλ, 

πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εμφδσλ εζηέαζεο θαζψο θαη ησλ εμφδσλ πνπ 

ζπλδΫνληαη κε ηελ πξφζθιεζε δεκνζηνγξΪθσλ ζε απηΫο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 25 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 2 4 6 — Σειενπηηθφ θαλΪιη ηνπ Κνηλνβνπιένπ (web TV) 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

4 600 000 4 509 804 4 507 668,22 

Παραηηρήζεις 
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Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο παξαγσγάο θαη απνζάθεπζεο ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (EuroparlTV) βέληεν γηα ηνλ Ηζηφ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

Ϋηνηκνπ γηα κεηΪδνζε, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθά επηθνηλσλέαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ. 

ΘΫζε 3 2 4 7 — πέηη ηεο Δπξσπατθάο Ηζηνξέαο 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

7 470 000 6 305 844 7 318 160,12 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 

πηηηνχ ηεο Δπξσπατθάο Ηζηνξέαο, φπσο ε απφθηεζε ζπιινγψλ θαη ε νξγΪλσζε 

εθζΫζεσλ, θαη ηα Ϋμνδα εθκεηΪιιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 

αγνξΪ βηβιέσλ, πεξηνδηθψλ θαη Ϊιισλ εθδφζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πηηηνχ ηεο Δπξσπατθά Ηζηνξέαο. 

Πξννξέδεηαη λα θαιχςεη επέζεο ην θφζηνο ησλ ζπκβΪζεσλ κε εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο 

θαη εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα γηα κειΫηεο θαη Ϊιιεο εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (εξγαζηάξηα, 

ζπδεηάζεηο ζηξνγγπιάο ηξαπΫδεο, νκΪδεο εκπεηξνγλσκφλσλ, δηαζθΫςεηο) πνπ 

πξαγκαηνπνηεέ ην πέηη ηεο Δπξσπατθάο Ηζηνξέαο.  

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 5 000 000 επξψ. 

ΘΫζε 3 2 4 8 — ΓαπΪλεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε κε νπηηθναθνπζηηθΪ κΫζα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

14 490 000 14 506 000 13 018 782,11 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη :  

— ηνλ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγέαο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκΫα (κε έδηα κΫζα ά κε 

εμσηεξηθά ζπλδξνκά, φπσο ηερληθά ζπλδξνκά πξνο ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο, 

ζθελνζεζέα, παξαγσγά, ζπκπαξαγσγά θαη δηαλνκά νπηηθναθνπζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ, ελνηθέαζε ζπρλνηάησλ θαη κεηΪδνζε ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ 

πξνγξακκΪησλ, θαη Ϊιιεο ελΫξγεηεο γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ ζρΫζεσλ ηνπ νξγΪλνπ κε 

ηνπο νξγαληζκνχο νπηηθναθνπζηηθψλ κΫζσλ), 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηελ απεπζεέαο κεηΪδνζε ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηεο νινκΫιεηαο θαη ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ζην δηαδέθηπν, 

— ηε δεκηνπξγέα θαηΪιιεισλ αξρεέσλ, ζην πιηθφ ησλ νπνέσλ ζα Ϋρνπλ δηαξθά 

πξφζβαζε ηα κΫζα ελεκΫξσζεο θαη νη πνιέηεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 13 000 επξψ. 
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Νομικές βάζεις 

Φάθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ηεο 12εο Μαξηένπ 2002, ζρεηηθΪ κε ηηο 

θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε δηαδηθαζέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2003 (ΔΔ C 47 Δ ηεο 

27.2.2003, ζ. 72). 

Φάθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 14εο Μαΐνπ 2002 ζρεηηθΪ κε ηελ 

θαηΪζηαζε πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Κνηλνβνπιένπ γηα ην νηθνλνκηθφ 

Ϋηνο 2003 (ΔΔ C 180 Δ ηεο 31.7.2003, ζ. 150). 

Φάθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 14εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθΪ κε ηελ 

θαηΪζηαζε πξνβιΫςεσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

γηα ην νηθνλνκηθφ Ϋηνο 2004 (ΔΔ C 67 Δ ηεο 17.3.2004, ζ. 179). 

ΘΫζε 3 2 4 9 — ΑληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ κε ηα εζληθΪ θνηλνβνχιηα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

250 000 250 000 103 180,83 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη : 

— ηηο δαπΪλεο γηα ηελ ελέζρπζε ησλ ζρΫζεσλ κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ησλ θνηλνβνπιέσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθΫο ζρΫζεηο εθηφο ησλ ζρΫζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα θεθΪιαηα 1 0 

θαη 3 0, ηηο αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ θαη ηεθκεξέσζεο, θαζψο θαη ηε ζπλδξνκά γηα 

ηελ αλΪιπζε θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

αληαιιαγψλ κε ην Δπξσπατθφ ΚΫληξν Κνηλνβνπιεπηηθάο Έξεπλαο θαη Σεθκεξέσζεο 

(CERDP), 

— ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκΪησλ ζπλεξγαζέαο θαη δξαζηεξηνηάησλ γηα ηελ 

θαηΪξηηζε ππαιιάισλ απφ ηα σο Ϊλσ θνηλνβνχιηα θαη ελ γΫλεη δξαζηεξηφηεηεο πξνο 

ελδπλΪκσζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ηθαλνηάησλ απηψλ ησλ θνηλνβνπιέσλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ επηζθΫςεηο ελεκΫξσζεο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζηηο ΒξπμΫιιεο, ζην Λνπμεκβνχξγν ά ζην ηξαζβνχξγν. Οη πηζηψζεηο 

θαιχπηνπλ πιάξσο ά ελ κΫξεη ηα Ϋμνδα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηδέσο Ϋμνδα ηαμηδένπ, 

κεηαθηλάζεσλ, ζηΫγαζεο, θαζψο θαη ηηο εκεξάζηεο απνδεκηψζεηο, 

— ηηο δξΪζεηο ζπλεξγαζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε θπξέσο κε ηε λνκνζεηηθά δξαζηεξηφηεηα, 

θαζψο θαη ηηο δξΪζεηο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ ηεθκεξέσζε, ηελ αλΪιπζε θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε, θαη ηελ αζθΪιεηα ηνπ ηνκΫα www.ipex.eu, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ δξΪζεσλ πνπ επηηεινχληαη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ ΚΫληξνπ Κνηλνβνπιεπηηθάο 

Έξεπλαο θαη Σεθκεξέσζεο (CERDP). 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιέσλ ζην πεδέν ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ειΫγρνπ ηεο ΚΔΠΠΑ/ΚΠΑΑ, ζχκθσλα κε ηε πλζάθε γηα ηελ 

Δπξσπατθά Έλσζε θαη ηε πλζάθε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο 

ηα Ϊξζξα 9 θαη 10 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 1 ζρεηηθΪ κε ηνλ ξφιν ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιέσλ ζηελ Δπξσπατθά Έλσζε. 
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Νομικές βάζεις 

ΓηαζθΫςεηο ησλ πξνΫδξσλ ησλ επξσπατθψλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ (Ηνχληνο 

1977) θαη ησλ θνηλνβνπιέσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (επηΫκβξηνο 2000, ΜΪξηηνο 

2001). 

Άξζξν 3 2 5 — Γαπάλεο γηα ηα γξαθεία πιεξνθνξηώλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

900 000 900 000 668 683,35 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηα γεληθΪ Ϋμνδα θαη δηΪθνξεο κηθξνδαπΪλεο 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα γξαθεέα πιεξνθνξηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (εηδηθφηεξα, 

εέδε γξαθεένπ, ηειεπηθνηλσλέεο, Ϋμνδα απνζηνιάο, δηακφξθσζε ρψξσλ, κεηαθνξΫο, 

απνζάθεπζε, γεληθφ δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, βΪζεηο δεδνκΫλσλ). 

ΣΗΣΛΟ 4 — ΓΑΠΑΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 0 — ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ ΟΡΗΜΔΝΧΝ 

ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ 

Άξζξν 4 0 0 — Γηνηθεηηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, πνιηηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ πνιηηηθώλ νκάδσλ θαη ησλ κε εγγεγξακκέλσλ βνπιεπηώλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

61 000 000 61 000 000 58 950 000,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη γηα ηηο πνιηηηθΫο νκΪδεο θαη ηνπο κε 

εγγεγξακκΫλνπο βνπιεπηΫο : 

— ηηο δαπΪλεο γξακκαηεέαο, ηηο δηνηθεηηθΫο δαπΪλεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο, 

— ηηο δαπΪλεο πνπ ζπλδΫνληαη κε ηηο πνιηηηθΫο θαη ελεκεξσηηθΫο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

ζην πιαέζην ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο Έλσζεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 50 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 
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Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 30άο Ηνπλένπ 2003 γηα ηηο θαλνληζηηθΫο ξπζκέζεηο ζρεηηθΪ 

κε ηελ ρξεζηκνπνέεζε ησλ πηζηψζεσλ ηεο ζΫζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 400, φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε ηειεπηαέα ζηηο 27 Απξηιένπ 2015. 

Άξζξν 4 0 2 — Υξεκαηνδόηεζε ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

31 905 000 31 400 000 27 913 879,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκΪησλ ζε 

επξσπατθφ επέπεδν. 

Νομικές βάζεις 

πλζάθε γηα ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 10 παξΪγξαθνο 4. 

πλζάθε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 224. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2004/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 4εο Ννεκβξένπ 2003, ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκΪησλ ζε επξσπατθφ επέπεδν (ΔΔ L 297 ηεο 15.11.2003, ζ. 1). 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 29εο Μαξηένπ 2004 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2004/2003 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκΪησλ ζε επξσπατθφ επέπεδν (ΔΔ C 112 ηεο 9.4.2011, 

ζ. 1). 

Άξζξν 4 0 3 — Υξεκαηνδόηεζε ησλ επξσπατθώλ πνιηηηθώλ ηδξπκάησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

19 000 000 18 700 000 16 060 699,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηδξπκΪησλ ζε 

επξσπατθφ επέπεδν. 

Νομικές βάζεις 

πλζάθε γηα ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 10 παξΪγξαθνο 4. 

πλζάθε γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 224. 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2004/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 4εο Ννεκβξένπ 2003, ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκΪησλ ζε επξσπατθφ επέπεδν (ΔΔ L 297 ηεο 15.11.2003, ζ. 1). 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ηεο 29εο Μαξηένπ 2004 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2004/2003 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε 
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ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκΪησλ ζε επξσπατθφ επέπεδν (ΔΔ C 112 ηεο 9.4.2011, 

ζ. 1). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 2 — ΓΑΠΑΝΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΤΡΖΖ 

ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ 

Άξζξν 4 2 2 — ΓΑΠΑΝΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΤΡΖΖ ΣΩΝ ΒΟΤΛΔΤΣΩΝ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

206 890 000 202 140 000 184 233 696,17 

Παραηηρήζεις 

Ζ παξνχζα πέζησζε πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ Ϋρνπλ αλαιΪβεη ηελ επηθνχξεζε ησλ 

βνπιεπηψλ, θαζψο θαη ηα Ϋμνδα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο εληνινδφρνπο πιεξσκψλ. 

Πξννξέδεηαη επέζεο λα θαιχςεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηηο απνδεκηψζεηο εμφδσλ επηθνχξεζεο ησλ βνπιεπηψλ, θαζψο θαη ηηο 

δαπΪλεο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ζηε δηαρεέξηζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθάο 

επηθνχξεζεο. 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 παξΪγξαθνο 3 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, εθηηκΪηαη ζε 775 000 επξψ. 

Νομικές βάζεις 

Καζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν 21. 

ΜΫηξα εθαξκνγάο γηα ην θαζεζηψο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαη 

ηδέσο ηα Ϊξζξα 33 Ϋσο 44. 

Καζεζηψο πνπ εθαξκφδεηαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαη ηδέσο ην 

Ϊξζξν 5α θαη ηα Ϊξζξα 125 Ϋσο 139. 

Απφθαζε ηνπ Πξνεδξεένπ ηεο 14εο Απξηιένπ 2014 ζρεηηθΪ κε ηα κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ 

ηέηινπ VII ηνπ θαζεζηψηνο πνπ εθαξκφδεηαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 4 — ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΧΖΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ 

Άξζξν 4 4 0 — Γαπάλεο γηα ζπλεδξηάζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πξώελ βνπιεπηώλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

210 000 210 000 200 000,00 
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Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα ζπλεδξηΪζεηο ηνπ ζπλδΫζκνπ 

πξψελ βνπιεπηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, θαζψο θαη Ϊιιεο ελδερφκελεο 

δαπΪλεο. 

Άξζξν 4 4 2 — Κόζηνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιεπηηθνύ πλδέζκνπ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

210 000 210 000 200 000,00 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα ζπλεδξηΪζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιεπηηθνχ πλδΫζκνπ, θαζψο θαη Ϊιιεο ελδερφκελεο δαπΪλεο ζην απηφ πιαέζην. 

ΣΗΣΛΟ 5 — ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 0 — ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΓΗΑΚΔΚΡΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΧΝ 

Άξζξν 5 0 0 — Δπηρεηξεζηαθέο δαπάλεο γηα ηελ Αξρή γηα ηα Δπξσπατθά Πνιηηηθά 

Κόκκαηα θαη ηα Δπξσπατθά Πνιηηηθά Ηδξύκαηα 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο ηεο Αξράο γηα ηα ΔπξσπατθΪ 

ΠνιηηηθΪ Κφκκαηα θαη ηα ΔπξσπατθΪ ΠνιηηηθΪ Ηδξχκαηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεέ ε 

πιάξεο θαη αλεμΪξηεηε ιεηηνπξγέα ηεο. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1141/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 22αο Οθησβξένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θνκκΪησλ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ηδξπκΪησλ (ΔΔ L 
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317 ηεο 4.11.2014, ζ. 1), ηδέσο ην Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 1, ην Ϊξζξν 6 παξΪγξαθνο 7 θαη 

ην Ϊξζξν 41. 

Άξζξν 5 0 1 — Γαπάλεο γηα ηελ επηηξνπή αλεμάξηεησλ δηαθεθξηκέλσλ 

πξνζσπηθνηήησλ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m.  

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε γξακκαηεέα 

θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο επηηξνπάο αλεμΪξηεησλ δηαθεθξηκΫλσλ πξνζσπηθνηάησλ. 

Νομικές βάζεις 

Καλνληζκφο (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1141/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ, ηεο 22αο Οθησβξένπ 2014, ζρεηηθΪ κε ην θαζεζηψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θνκκΪησλ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ηδξπκΪησλ (ΔΔ L 

317 ηεο 4.11.2014, ζ. 1), ηδέσο Ϊξζξν 11 παξΪγξαθνο 2. 

ΣΗΣΛΟ 10 — ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 0 — ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΠΗΣΧΔΗ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

(*) p.m. 0,— 

(*) ην Ϊξζξν 216 δεκηνπξγάζεθε απνζεκαηηθφ χςνπο 1 892 000 επξψ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 1 — ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

3 000 000 6 000 000 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη δαπΪλεο πνπ απνξξΫνπλ απφ δεκνζηνλνκηθΫο 

απνθΪζεηο πνπ ιακβΪλνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο (δαπΪλεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ πξνο ην παξφλ). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 3 — ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΡΤΝΖ 
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Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο πξνεηνηκαζέαο ηνπ ζεζκηθνχ 

νξγΪλνπ γηα ηε δηεχξπλζε. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 4 — ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα ηελ πνιηηηθά πιεξνθφξεζεο θαη 

επηθνηλσλέαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 5 — ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΗΣΧΖ ΓΗΑ ΑΚΗΝΖΣΑ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο γηα επελδχζεηο ηνπ νξγΪλνπ ζε 

αθέλεηα θαη γηα Ϋξγα πξνο δηαξξχζκηζε ρψξσλ. Εεηεέηαη απφ ην Πξνεδξεέν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ λα εγθξέλεη ζπλεθηηθά θαη ππεχζπλε καθξφπλνε ζηξαηεγηθά 

ζηνλ ηνκΫα ηεο ηδηνθηεζέαο θαη ησλ θηηξέσλ, ε νπνέα ζα ιακβΪλεη ππφςε ην ηδηαέηεξν 

πξφβιεκα ηνπ απμαλνκΫλνπ θφζηνπο γηα ηε ζπληάξεζε, ησλ αλαγθψλ γηα αλαθαέληζε θαη 

ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αζθΪιεηα θαη ζα εμαζθαιέδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 6 — ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑ ΤΠΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΓΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Ζ πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα θαιχςεη ηηο δαπΪλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα ππφ 

αλΪπηπμε Ϋξγα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ νξγΪλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 8 — ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ EMAS 

Αριθμηηικά δεδομένα 

Πξνυπνινγηζκφο 2017 Πηζηψζεηο 2016 ΔθηΫιεζε 2015 

p.m. p.m. 0,— 

Παραηηρήζεις 

Δλ ζπλερεέα ησλ απνθΪζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ην Πξνεδξεέν γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο δξΪζεο ηεο EMAS, ηδέσο κεηΪ ηελ θαηΪξηηζε ηζνδπγένπ Ϊλζξαθα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ, ε πέζησζε απηά πξννξέδεηαη λα ηξνθνδνηάζεη ηα ζρεηηθΪ 

επηρεηξεζηαθΪ θνλδχιηα.
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1. S — ΠΡΟΧΠΙΚΟ 

1.1. S 1 — Τμήμα I — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Καηεγνξέα θαη βαζκφο  2016 

ΘΫζεηο κνλέκσλ ππαιιάισλ ΘΫζεηο εθηΪθησλ ππαιιάισλ 

ΛνηπΫο ζΫζεηο ΘΫζεηο πνιηηηθψλ νκΪδσλ 

Δθηφο θαηεγνξέαο 1 0 0 0 

AD 16 13 0 1 7 

AD 15 47 0 1 4 

AD 14 223 2 7 30 

AD 13 443 8 2 40 

AD 12 242 0 12 64 

AD 11 174 0 6 30 

AD 10 195 0 9 25 

AD 9 177 0 6 29 

AD 8 433 0 3 37 

AD 7 286 0 6 59 

AD 6 196 0 8 48 

AD 5 219 0 5 63 

χλνιν ζΫζεσλ AD 2 648 10 66 436 

AST 11 120 10 0 36 

AST 10 84 0 20 33 

AST 9 491 0 4 44 

AST 8 308 0 6 40 

AST 7 388 0 2 43 

AST 6 309 0 6 72 

AST 5 305 0 19 74 

AST 4 393 0 3 78 

AST 3 231 0 16 78 

AST 2 88 0 0 58 

AST 1 45 0 0 67 

χλνιν ζΫζεσλ AST  2 762 10 76 623 

AST/SC 6 0 0 0 0 

AST/SC 5 0 0 0 0 

AST/SC 4 0 0 0 0 

AST/SC 3 0 0 0 0 

AST/SC 2 50 0 0 0 

AST/SC 1 100 0 0 0 

χλνιν ζΫζεσλ AST/SC 150 0 0 0 

χλνιν 5 561 20 1 142 1 059 

Γενικψ ζωνολο 6 762 2 

 Καηεγνξέα θαη βαζκφο  2017 

                                                 
1
 Θεσξεηηθφ απνζεκαηηθφ, πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην γεληθφ ζχλνιν, γηα ηνπο ππαιιάινπο πνπ απνζπψληαη 

πξνο ην ζπκθΫξνλ ηεο ππεξεζέαο. 
2
 Ζ ζπκθσλέα δηνξγαληθάο ζπλεξγαζέαο πνπ ππεγξΪθε ζηηο 5 Φεβξνπαξένπ 2014 κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ, ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο 

πξνβιΫπεη ηε κεηαθνξΪ Ϋσο 80 ζΫζεσλ (60 AD θαη 20 AST) απφ ηηο επηηξνπΫο απηΫο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην. Σν κΫηξν απηφ ζα εθαξκνζηεέ ζηαδηαθΪ, αξράο γελνκΫλεο απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2014, θαη ε 

ελζσκΪησζε ησλ ελ ιφγσ ζΫζεσλ ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ (πνπ Ϋγηλε άδε ην 2014) 

ζα αληηζηαζκηζηεέ κε ηελ θαηΪξγεζε αληέζηνηρνπ αξηζκνχ ζΫζεσλ ζηα νξγαλνγξΪκκαηα ησλ δχν επηηξνπψλ. 
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ΘΫζεηο κνλέκσλ ππαιιάισλ ΘΫζεηο εθηΪθησλ ππαιιάισλ 

ΛνηπΫο ζΫζεηο ΘΫζεηο πνιηηηθψλ νκΪδσλ 

Δθηφο θαηεγνξέαο 1 0 0 0 

AD 16 13 0 1 7 

AD 15 54 0 1 5 

AD 14 216 2 7 36 

AD 13 443 8 2 38 

AD 12 297 0 13 60 

AD 11 154 0 7 29 

AD 10 220 0 7 25 

AD 9 157 0 6 32 

AD 8 448 0 7 39 

AD 7 315 0 2 66 

AD 6 181 0 8 45 

AD 5 184 0 5 54 

χλνιν ζΫζεσλ AD 2 682 10 66 436 

AST 11 120 10 0 37 

AST 10 84 0 20 35 

AST 9 586 0 4 42 

AST 8 293 0 6 39 

AST 7 333 0 2 47 

AST 6 309 0 6 74 

AST 5 370 0 19 69 

AST 4 358 0 4 89 

AST 3 218 0 15 85 

AST 2 38 0 0 51 

AST 1 45 0 0 55 

χλνιν ζΫζεσλ AST  2 761 10 76 623 

SC 6 0 0 0 0 

SC 5 0 0 0 0 

SC 4 0 0 0 0 

SC 3 0 0 0 0 

SC 2 50 0 0 0 

SC 1 100 0 0 0 

χλνιν ζΫζεσλ SC 150 0 0 0 

χλνιν 5 587 20 1 142 1 059 

Γενικψ ζωνολο 6 788 2 3 

 

                                                 
1
 Θεσξεηηθφ απνζεκαηηθφ, πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην ζχλνιν, γηα ηνπο ππαιιάινπο πνπ απνζπψληαη πξνο ην 

ζπκθΫξνλ ηεο ππεξεζέαο. 
2
 Ζ ζπκθσλέα δηνξγαληθάο ζπλεξγαζέαο πνπ ππεγξΪθε ζηηο 5 Φεβξνπαξένπ 2014 κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιένπ, ηεο 

Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο πξνβιΫπεη ηε κεηαθνξΪ Ϋσο 80 

λΫσλ ζΫζεσλ (60 AD θαη 20 AST) απφ ηηο επηηξνπΫο απηΫο ζην Κνηλνβνχιην. Σν κΫηξν απηφ ζα εθαξκνζηεέ 

ζηαδηαθΪ, αξράο γελνκΫλεο απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2014, θαη ε ελζσκΪησζε ησλ ελ ιφγσ ζΫζεσλ ζην 

νξγαλφγξακκα ηνπ Κνηλνβνπιένπ (πνπ Ϋγηλε άδε ην 2014) ζα αληηζηαζκηζηεέ κε ηελ θαηΪξγεζε αληέζηνηρνπ 

αξηζκνχ ζΫζεσλ ζηα νξγαλνγξΪκκαηα ησλ δχν επηηξνπψλ. 
3
 Ο θαηαινγηζκφο ζην ζχλνιν, αλΪ βαζκφ θαη θαηεγνξέα, ηεο θαηΪ 1% κεέσζεο ηνπ δπλακηθνχ πνπ Ϋρεη 

αλαθνηλσζεέ (60 ζΫζεηο) ζα πξαγκαηνπνηεζεέ θαηΪ ηελ αλΪγλσζε ηνπ ζρεδένπ πξνυπνινγηζκνχ 2017 απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΟΓΑ ΓΗΑ ΔΗΓΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ  

 

Γπαμμή 

πποχπολογιζμοω 
Ονομαζία 

Ππαγμαηοποιηθένηα 

έζοδα 
Πποβλέτειρ 

2015 2017 

5000 Πξντφλ πψιεζεο κΫζσλ κεηαθνξΪο  
                                   

-    
 p.m.  

5001 Πξντφλ πψιεζεο ινηπψλ θηλεηψλ αγαζψλ 
                          

25.526  

                            

5.000  

5002 

Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ 

πξνκάζεηα αγαζψλ ζε Ϊιια φξγαλα ά 

νξγαληζκνχο 

                          

55.871  

                          

19.000  

502 
Πξντφλ πψιεζεο δεκνζηεχζεσλ, εληχπσλ 

θαη ηαηληψλ 

                                   

-    

                            

1.000  

5110 
Πξντφλ εθκηζζψζεσλ θαη ππεθκηζζψζεσλ 

αθηλάησλ  

                    

2.807.906  

                    

2.760.000  

5111 Δπηζηξνθά ησλ εμφδσλ εθκέζζσζεο 
                          

16.372  

                       

677.000  

550 

Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ θαη εξγαζέαο πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ ππΫξ Ϊιισλ νξγΪλσλ 

ά νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη 

ηνπ πνζνχ ησλ απνδεκηψζεσλ απνζηνιάο 

πνπ θαηεβιάζεζαλ γηα ινγαξηαζκφ Ϊιισλ 

νξγΪλσλ ά νξγαληζκψλ θαη επεζηξΪθεζαλ 

απφ απηΪ 

                    

5.557.309  

                       

793.000  

551 

Έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηξέηνπο γηα 

παξνρά ππεξεζηψλ ά εξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηε αηηάζεη ηνπο  

                       

729.104  
 p.m.  

570 

Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ 

επηζηξνθά αρξεσζηάησο θαηαβιεζΫλησλ 

πνζψλ 

                    

3.292.213  

                       

295.000  

571 

Έζνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζνξηζκΫλν 

πξννξηζκφ φπσο νη πξφζνδνη ηδξπκΪησλ, 

νη επηρνξεγάζεηο, νη δσξεΫο ά ηα 

θιεξνδνηάκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

θαη ησλ ηδέσλ εζφδσλ γηα εηδηθφ πξννξηζκφ 

θΪζε νξγΪλνπ 

                                   

-    
 p.m.  

573 

ΑΛΛΔ ΔΗΦΟΡΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ 

ΤΝΓΔΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ  

                    

3.476.281  

                          

10.000  

581 
Έζνδα πνπ πξνΫξρνληαη απφ εηζπξαρζεέζεο 

αζθαιηζηηθΫο απνδεκηψζεηο  

                       

179.793  
 p.m.  
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6600 
Άιιεο εηζθνξΫο θαη επηζηξνθΫο κε εηδηθφ 

πξννξηζκφ 
                 11.848.214  

                          

70.000  

   ΤΝΟΛΟ                27.988.590  4.630.000 

 

 



 

PE577.035v02-00 84/84 RR\1091937EL.doc 

EL 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΗ ΣΔΛΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 
ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζμεπομηνία έγκπιζηρ 11.4.2016    

Αποηέλεζμα ηηρ ηελικήρ τηθοθοπίαρ +: 

–: 

0: 

27 

14 

0 

Βοςλεςηέρ παπψνηερ καηά ηην ηελική 

τηθοθοπία 

Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, 

Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 

Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew 

Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor 

Negrescu, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele 

Viotti, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, ΔιεπζΫξηνο πλαδηλφο, 

ΛεπηΫξεο Υξηζηνθφξνπ, Неджми Али 

Αναπληπυηέρ παπψνηερ καηά ηην ηελική 

τηθοθοπία 

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Sven Giegold, Anneli 

Jäätteenmäki, Giovanni La Via, Michał Marusik, Nils Torvalds, Marco 

Valli, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков 

Αναπληπυηέρ (άπθπο 200 παπ. 2) 

παπψνηερ καηά ηην ηελική τηθοθοπία 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Susanne Melior, Josep-Maria Terricabras 

 
 


