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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.4.2016 A8-0135/46 

Τροπολογία  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 54 α. θεωρεί ότι, λόγω των περιορισμένων 

πόρων του Κοινοβουλίου και προκειμένου 

να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη 

εργασιών, η νέα ΓΔ EPRS θα πρέπει να 

ενισχύσει και να συμπληρώσει τις 

υφιστάμενες δυνατότητες, στο πλαίσιο 

του ρόλου της όσον αφορά την εδραίωση 

των βασικών δραστηριοτήτων του 

Κοινοβουλίου, δηλαδή της έγκρισης και 

του ελέγχου της εφαρμογής της 

ενωσιακής νομοθεσίας και των διεθνών 

συμφωνιών, και της κατάρτισης και του 

ελέγχου του προϋπολογισμού· καλεί τη ΓΔ 

EPRS να εστιάσει τις δραστηριότητές 

της περισσότερο στην παροχή 

εξειδικευμένης στήριξης κατόπιν 

αιτήματος των πολιτικών ομάδων και 

μεμονωμένων βουλευτών σε θέματα 

σχετικά με το κοινοβουλευτικό έργο· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Τροπολογία  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 54 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι η μετάθεση προσωπικού στη 

ΓΔ ERPS από άλλες υπηρεσίες θα έχει 

αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τη 

διαθεσιμότητα πόρων για την εκτέλεση 

καθηκόντων ζωτικής σημασίας για τις 

βασικές δραστηριότητες του 

Κοινοβουλίου· ζητεί από τον Γενικό 

Γραμματέα, δεδομένου ότι επί του 

παρόντος υπάρχει μείωση των 

νομοθετικών πρωτοβουλιών της 

Επιτροπής, η οποία θα μπορούσε να 

υπονομεύσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου, 

να ενισχύσει περαιτέρω τους πόρους που 

διατίθενται για τις εν λόγω υπηρεσίες, 

ώστε το Κοινοβούλιο να βρίσκεται όντως 

σε ισότιμη θέση κατά την εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων του όσον αφορά τη 

νομοθεσία, την ανάπτυξη, την εφαρμογή 

και τον προϋπολογισμό· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Τροπολογία  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 

συνολικό κόστος του βραβείου LUX, που 

έφτασε τα 585 311 EUR το 2014 (2013: 

448 000 EUR· 2012: 434 421 EUR)· 

εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας για το πόσο γνωστό είναι και τι 

αντίκτυπο έχει στο κοινό το Lux Prize, 

που είχαν ζητηθεί στην έκθεση 

απαλλαγής για το 2013, δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμα· ζητεί να κοινοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έως τα 

μέσα Μαΐου του 2016 και να γίνει επίσημη 

παρουσίασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου 

του Προϋπολογισμού· 

69. σημειώνει ότι η δαπάνη για το ίδιο το 

κινηματογραφικό βραβείο LUX το 2014 

ανήλθε σε 391 506 EUR, όντας 

σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με 

προηγούμενα έτη (2013: 448 000 EUR, 

2012: 434 421 EUR), και κάλυπτε την 

επίσημη επιλογή, τη διαγωνιστική 

διαδικασία, περιλαμβανομένου του 

υποτιτλισμού στις 24 επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης και των εκτυπώσεων για τις 

προβολές στα 28 κράτη μέλη, καθώς και 

την τελετή απονομής των βραβείων· 

υπενθυμίζει ότι η διαφήμιση και 

προώθηση του κινηματογραφικού 

βραβείου LUX, μαζί με το βραβείο 

Ζαχάρωφ και τα δικαιώματα των 

γυναικών, αποσκοπούν στο να κάνουν 

γνωστή την προσήλωση του 

Κοινοβουλίου σε αξίες κοινής αποδοχής, 

όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

αλληλεγγύη, καθώς και τη δέσμευσή του 

στην πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία· αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες 

διαφήμισης του κινηματογραφικού 

βραβείου LUX ανήλθαν στο ποσό των 

193 805 EUR, το οποίο έκανε δυνατή την 

ενημέρωση, κυρίως χάρη στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, περίπου 10 

εκατομμυρίων ανθρώπων, 

περιλαμβανομένων 23 000 ακολούθων 

στο Facebook· αναγνωρίζει τη σταθερή 
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προσήλωση των Γραφείων Ενημέρωσης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

υποστήριξη του βραβείου LUX και 

υπενθυμίζει ότι η δαπάνη για τις 

προβολές και τα σχετικά γεγονότα 

ανήλθε, το 2014, στα 317 434 EUR, που 

σημαίνει ετήσιο μέσο όρο περίπου 

9 000 EUR ανά Γραφείο Ενημέρωσης και 

9 EUR ανά συμμετέχοντα, στη βάση των 

35 227 συμμετεχόντων στα κράτη μέλη· 

ζητεί να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα 

της δημοσκόπησης σχετικά με την 

αναγνωρισιμότητα του κινηματογραφικού 

βραβείου LUX, που ζητήθηκε στην 

έκθεση απαλλαγής του 2013, έως τα μέσα 

Μαΐου το αργότερο, και να γίνει επίσημη 

παρουσίασή τους από κοινού στην 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

και στην Επιτροπή Πολιτισμού και 

Παιδείας· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/49 

Τροπολογία  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί να εξεταστεί προσεκτικά, με 

βάση τη μελέτη αντικτύπου του βραβείου 

LUX, αν αξίζει να συνεχιστεί το βραβείο 

LUX με αυτές τις δαπάνες· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Τροπολογία  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 74 α. επισημαίνει ότι η μείωση 

προσωπικού κατά 5%, η οποία ξεκίνησε 

το 2013, θέτει σε ορισμένες περιπτώσεις 

σε κίνδυνο την ποιότητα της δημόσιας 

υπηρεσίας που παρέχεται στους πολίτες 

της Ένωσης και έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην υγεία, στα κίνητρα και στην ατομική 

και οικογενειακή ευημερία του 

προσωπικού του Κοινοβουλίου· σημειώνει 

ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε 

αδυναμία κάλυψης ορισμένων θέσεων, 

δεδομένων της μείωσης των μισθών και 

της επιδείνωσης των εργασιακών 

συνθηκών στην ευρωπαϊκή δημόσια 

διοίκηση· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Τροπολογία  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 81 α. θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, από την άποψη της 

εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και της 

τήρησης των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, στο μέλλον να 

πραγματοποιείται από το Κοινοβούλιο η 

ταξινόμηση των διαπιστευμένων βοηθών 

των βουλευτών στους αντίστοιχους 

βαθμούς· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Τροπολογία  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 106 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 106 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι η ευθύνη για τη διοργάνωση 

συναντήσεων και τη διαχείριση των 

συνεδρίων διαχέεται μεταξύ διαφόρων 

Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και για το 

γεγονός ότι για πρώτη φορά έκλεισαν 

ορισμένοι θάλαμοι διερμηνείας λόγω της 

μη πρόσληψης επαρκούς αριθμού 

διερμηνέων· καλεί επειγόντως τον Γενικό 

Γραμματέα να βελτιώσει το σύστημα με 

το οποίο ζητείται διερμηνεία και να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα όσον 

αφορά την πρόσληψη διερμηνέων· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Τροπολογία  53 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 122 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

122. επικρίνει τη μετατροπή του 

επίσημου λογαριασμού «Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο Twitter 

σε μέσο προσωπικής εκστρατείας που 

οδηγεί σε ιστότοπο κόμματος· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Τροπολογία  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 131 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 131 α. σημειώνει ότι, όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά και λοιπά 

όργανα της Ένωσης αντιμετωπίζουν 

σήμερα τις προκλήσεις που αφορούν την 

ασφάλεια και την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, παρατηρείται διασπορά 

πόρων και αποκλίσεις όσον αφορά τους 

κανόνες και τον εξοπλισμό, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

συμβατότητα· θεωρεί ότι η κατάσταση 

αυτή, εκτός του ότι συνεπάγεται 

ανεπαρκή διαχείριση πόρων από τις 

αντίστοιχες διοικήσεις (η Επιτροπή και 

το Κοινοβούλιο έχουν το καθένα ετήσιο 

προϋπολογισμό για δαπάνες που αφορούν 

την ασφάλεια περίπου 40 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ το Συμβούλιο δαπανά περίπου 

15 εκατομμύρια ευρώ και η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ μόνο για 

την ασφάλεια των γραφείων στις 

Βρυξέλλες), θα μπορούσε επίσης να 

ενισχύσει την τρωτότητα των θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/55 

Τροπολογία  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 131 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 131 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 

υφιστάμενο περιβάλλον ασφαλείας, όπου 

μια σοβαρή τρομοκρατική απειλή έχει 

επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη και πέραν 

των ορίων της, ιδίως μετά τις 

συντονισμένες επιθέσεις στις Βρυξέλλες 

και το Παρίσι και την επίθεση που 

αποσοβήθηκε στην αμαξοστοιχία Thalys· 

καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης να προωθήσουν ενεργά την 

ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους, 

καθώς και με τις εθνικές αρχές των 

χωρών υποδοχής στις οποίες έχουν την 

έδρα τους, ή διατηρούν γραφεία και 

αντιπροσωπείες, ή εκτελούν τα 

καθήκοντά τους· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Τροπολογία  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 131 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 131 γ. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα, 

καθώς και τις αντίστοιχες διοικητικές 

αρχές της Επιτροπής, του Συμβουλίου, 

της ΕΥΕΔ και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών να εξετάσουν αν υπάρχει βάση 

για κατάρτιση κοινής διοργανικής 

πολιτικής ασφαλείας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου 

δράσης για την ανάπτυξη κοινών 

στοιχείων, όπως μέσα και μεθοδολογίες 

για την αξιολόγηση του κινδύνου, 

προσωπικό και μέσα για την προστασία 

των αντίστοιχων πολιτικών αρχών και 

επιφανών επισκεπτών, αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και πόροι για το 

προσωπικό ασφαλείας, εξοπλισμός και 

τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης, 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 

ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και 

εξειδικευμένη διαχείριση πόρων, σε 

συνεργία με τις αρμόδιες αρχές των 

χωρών που φιλοξενούν τους κύριους 

τόπους εργασίας, τα εξωτερικά γραφεία 

και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης· 

Or. en 

 

 


