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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/6 

Τροπολογία  6 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. παροτρύνει, επομένως, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει τη 

δυνατότητα να εκπονεί περισσότερο 

εξειδικευμένες εκθέσεις για 

συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων 

του Κοινοβουλίου όπως η επικοινωνιακή 

πολιτική του και η διαχείριση των 

επιδοτήσεων σε ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόμματα και ιδρύματα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/7 

Τροπολογία  7 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επισημαίνει ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, το έργο που έχει αναλάβει το 

Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

απαλλαγής προσφέρει μια μοναδική 

ευκαιρία για διεξοδικότερη εξέταση των 

λογαριασμών της διοίκησης του 

Κοινοβουλίου· 

6. επισημαίνει ότι, σε αυτό το 

πλαίσιο, το έργο που έχει αναλάβει το 

Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

απαλλαγής προσφέρει μια μοναδική 

ευκαιρία για διεξοδικότερη εξέταση των 

λογαριασμών της διοίκησης του 

Κοινοβουλίου· ζητεί την ενίσχυση της 

εσωτερικής πραγματογνωσίας σχετικά με 

λογαριασμούς και της ελέγχους, την 

οποία έχουν στη διάθεσή τους οι 

εισηγητές κατά την εκπόνηση των 

εκθέσεων απαλλαγής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/8 

Τροπολογία  8 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μέσων 

ενημέρωσης και του κοινού για το 

Κοινοβούλιο και τη διοίκησή του· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι 

δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να λάβουν 

τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 

αναζητούν· επισημαίνει ότι η διαφάνεια 

του Κοινοβουλίου και της διοίκησής του 

είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 

δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμικού 

οργάνου και ότι, πάντοτε σε πλαίσιο 

σεβασμού των κανόνων που διέπουν την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να βελτιωθεί η 

πρόσβαση στις πληροφορίες· 

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μέσων 

ενημέρωσης και του κοινού για το 

Κοινοβούλιο και τη διοίκησή του· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι 

δημοσιογράφοι, δυσκολεύονται να λάβουν 

τις συγκεκριμένες πληροφορίες που 

αναζητούν, όπως δείχνει, για παράδειγμα, 

η υπόθεση που παραπέμφθηκε στη 

δικαιοσύνη στις 13 Νοεμβρίου 2016 από 

δημοσιογράφους όλων των κρατών της 

Ένωσης, μετά την άρνηση του 

Κοινοβουλίου να κοινοποιήσει τα στοιχεία 

σχετικά με τις αποζημιώσεις των 

βουλευτών· επισημαίνει ότι η διαφάνεια 

του Κοινοβουλίου και της διοίκησής του 

είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 

δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμικού 

οργάνου και ότι, πάντοτε σε πλαίσιο 

σεβασμού των κανόνων που διέπουν την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να βελτιωθεί η 

πρόσβαση στις πληροφορίες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/9 

Τροπολογία  9 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. καλεί το Προεδρείο να αναρτά στον 

ιστότοπο του Κοινοβουλίου τα συναφή 

έγγραφα που του υποβάλλει ο Γενικός 

Γραμματέας σε μηχαναναγνώσιμη μορφή, 

εκτός αν η φύση των πληροφοριών που 

περιέχουν δεν το επιτρέπει, όπως, για 

παράδειγμα, για λόγους προστασίας 

προσωπικών δεδομένων· 

40. καλεί το Προεδρείο να αναρτά στον 

ιστότοπο του Κοινοβουλίου τα συναφή 

έγγραφα που του υποβάλλει ο Γενικός 

Γραμματέας σε μηχαναναγνώσιμη μορφή 

το συντομότερο δυνατόν, εκτός αν η φύση 

των πληροφοριών που περιέχουν δεν το 

επιτρέπει, όπως, για παράδειγμα, για 

λόγους προστασίας προσωπικών 

δεδομένων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/10 

Τροπολογία  10 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. επαναλαμβάνει τη θέση του 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις αποζημιώσεις 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ), όπως διατυπώθηκε 

στις παραγράφους 36 έως 39 του 

ψηφίσματος για την απαλλαγή του 

Κοινοβουλίου για το 2014·  σημειώνει ότι 

οι βουλευτές που το επιθυμούν έχουν ήδη 

τη δυνατότητα να ζητούν την επιστροφή 

των εξόδων οικονομικού ελέγχου ως 

επιλέξιμης δαπάνης που σχετίζεται με την 

αποζημίωση γενικών εξόδων·  επισημαίνει 

ότι οι βουλευτές που το επιθυμούν έχουν 

ήδη τη δυνατότητα να ζητούν την 

επιστροφή εξόδων οικονομικού ελέγχου ως 

επιλέξιμης δαπάνης σε σχέση με την 

αποζημίωση γενικών εξόδων· 

44. επαναλαμβάνει τη θέση του 

Κοινοβουλίου σχετικά με τις αποζημιώσεις 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ), όπως διατυπώθηκε 

στις παραγράφους 39 έως 41 του 

ψηφίσματος για την απαλλαγή του 

Κοινοβουλίου για το 2014· καλεί το 

Προεδρείο να δώσει άμεση συνέχεια στις 

συστάσεις που περιέχονται τις 

παραγράφους αυτές· πιστεύει ότι θα 

πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους 

βουλευτές να δημοσιοποιούν τις δαπάνες 

που πραγματοποιούν από την ΑΓΕ· ζητεί 

από το Προεδρείο να λάβει άμεσα μέτρα 

εν προκειμένω· σημειώνει ότι οι 

βουλευτές που το επιθυμούν έχουν ήδη τη 

δυνατότητα να ζητούν την επιστροφή των 

εξόδων οικονομικού ελέγχου ως 

επιλέξιμης δαπάνης που σχετίζεται με την 

αποζημίωση γενικών εξόδων· επισημαίνει 

ότι οι βουλευτές που το επιθυμούν έχουν 

ήδη τη δυνατότητα να ζητούν την 

επιστροφή εξόδων οικονομικού ελέγχου ως 

επιλέξιμης δαπάνης σε σχέση με την 

αποζημίωση γενικών εξόδων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/11 

Τροπολογία  11 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης μεταξύ των βουλευτών 

όσον αφορά τη δυνατότητα επιστροφής 

των πλεονασμάτων της αποζημίωσης 

γενικών εξόδων· ζητεί από τον Γενικό 

Γραμματέα να μεριμνήσει κατά 

προτεραιότητα προκειμένου να γίνει 

γνωστή αυτή η δυνατότητα· καλεί τους 

βουλευτές να επιστρέφουν τα 

πλεονάσματα κατά τη λήξη της θητείας 

τους· 

45. επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης μεταξύ των βουλευτών 

όσον αφορά τη δυνατότητα επιστροφής 

των πλεονασμάτων της αποζημίωσης 

γενικών εξόδων· υπενθυμίζει ότι η ΑΓΕ 

δεν συνιστά πρόσθετη προσωπική 

αποζημίωση· ζητεί από τον Γενικό 

Γραμματέα να μεριμνήσει κατά 

προτεραιότητα προκειμένου να γίνει 

γνωστή αυτή η δυνατότητα· καλεί τους 

βουλευτές να επιστρέφουν τα 

πλεονάσματα κατά τη λήξη της θητείας 

τους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/12 

Τροπολογία  12 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. ομοίως, καλεί τον Γενικό 

Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε οι 

βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύουν 

σε δικές τους ιστοσελίδες λεπτομερή 

στοιχεία για τις πληρωμές κάθε άλλου 

είδους αποζημιώσεων που τους 

καταβάλλει το Κοινοβούλιο, να διαθέτουν 

τα σχετικά δεδομένα σε μορφή που 

επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία τους 

με εύκολο τρόπο· 

46. ομοίως, καλεί τον Γενικό 

Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε οι 

βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύουν 

λεπτομερή στοιχεία για τις πληρωμές κάθε 

άλλου είδους αποζημιώσεων που τους 

καταβάλλει το Κοινοβούλιο, να διαθέτουν 

τα σχετικά δεδομένα σε μορφή που 

επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία τους 

με εύκολο τρόπο και την ανάρτησή τους, 

σε συγκεντρωτική μορφή, στον ιστότοπο 

του Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 


