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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/13 

Τροπολογία  13 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. επισημαίνει ότι στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου διατίθεται σειρά εγγράφων 

σχετικά με τις αποφάσεις για την 

αναγνώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 

ιδρυμάτων, και λεπτομερή στοιχεία για τον 

καθορισμό του τελικού ποσού 

χρηματοδότησης· καλεί το Κοινοβούλιο να 

ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση αναθεώρησης του ισχύοντος 

ενωσιακού νομοθετήματος για το 

καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων10 , όπου 

θα προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις 

όσον αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να 

προλαμβάνονται αθέμιτες συμπεριφορές· 

48. επισημαίνει ότι στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου διατίθεται σειρά εγγράφων 

σχετικά με τις αποφάσεις για την 

αναγνώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 

ιδρυμάτων, και λεπτομερή στοιχεία για τον 

καθορισμό του τελικού ποσού 

χρηματοδότησης· καλεί το Κοινοβούλιο να 

ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση αναθεώρησης του ισχύοντος 

ενωσιακού νομοθετήματος για το 

καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων10 , όπου 

θα προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις 

όσον αφορά τη σύσταση ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, 

προκειμένου να προλαμβάνονται αθέμιτες 

συμπεριφορές· 

_________________ _________________ 

10 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 

2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 

χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 

4.11.2014, σ. 1). 

10 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 

2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 

χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 

4.11.2014, σ. 1). 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/14 

Τροπολογία  14 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 – εισαγωγικό μέρος 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι ο σημερινός κώδικας 

δεοντολογίας για τους βουλευτές μπορεί 

να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις 

προκειμένου να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις συμφερόντων, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα ακόλουθα: 

51. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι ο σημερινός κώδικας 

δεοντολογίας για τους βουλευτές 

χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις 

προκειμένου να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις συμφερόντων, και καλεί το 

Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία σχετικά 

μέτρα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/15 

Τροπολογία  15 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

63. σημειώνει ότι το ποσοστό 

συμμετοχής στην έρευνα ήταν χαμηλό, 

μόλις 18%, των μελών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

137 βουλευτές από όλες τις πολιτικές 

ομάδες και τα κράτη μέλη, και ότι μεταξύ 

των βουλευτών αυτών περισσότεροι από 

το 90% ήταν ενήμεροι για 

κινηματογραφικό βραβείο LUX, το 75% 

κατανοούσαν σωστά τον σκοπό του 

κινηματογραφικού βραβείου LUX και 

πάνω από το 80% είχαν θετική άποψη για 

το βραβείο· 

63. σημειώνει ότι το ποσοστό 

συμμετοχής στην έρευνα ήταν χαμηλό, 

μόλις 18%, των μελών που απαρτίζουν το 

Κοινοβούλιο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

137 βουλευτές από όλες τις πολιτικές 

ομάδες και τα κράτη μέλη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/16 

Τροπολογία  16 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. χαιρετίζει την απόφαση της 

Επιτροπής να συμβάλει με 800 000 EUR 

ετησίως στο κόστος λειτουργίας του 

Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· θεωρεί, 

ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

συμβάλει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

στο εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας· 

70. χαιρετίζει την απόφαση της 

Επιτροπής να συμβάλει με 800 000 EUR 

ετησίως στο κόστος λειτουργίας του 

Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· θεωρεί, 

ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

συμβάλει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

στο εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας· επίσης, λαμβάνοντας υπόψη 

τον αναμενόμενο συνολικό αριθμό 

επισκεπτών στο Parlamentarium και στο 

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και τα 

ενδεχόμενα συνακόλουθα οικονομικά 

οφέλη για τους δήμους των Βρυξελλών, 

ζητεί από το Προεδρείο να προετοιμάσει 

διάλογο με τις τοπικές αρχές για να δει 

πώς μπορούν οι αρχές αυτές να 

συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των 

χώρων αυτών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/17 

Τροπολογία  17 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 88 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. εκφράζει την ανησυχία του για την 

καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα με 

την οποία βουλευτές υποχρεώνουν 

παράνομα ΔΚΒ να αναλάβουν αποστολές, 

ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή 

αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής, χωρίς 

καν έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι η 

συγκεκριμένη πρακτική αφήνει περιθώρια 

για καταχρηστική συμπεριφορά: όταν οι 

ΔΚΒ ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής 

όχι μόνο καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι 

τα έξοδα, αλλά ούτε καν καλύπτονται από 

την ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· 

καλεί το Προεδρείο να διασφαλίσει την 

ορθή εφαρμογή του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης και να επιβάλλει 

κυρώσεις στους βουλευτές που 

παραβαίνουν τους κανόνες· 

88. εκφράζει την ανησυχία του για την 

καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα με 

την οποία βουλευτές υποχρεώνουν ΔΚΒ να 

αναλάβουν αποστολές, ιδίως στο 

Στρασβούργο, χωρίς εντολή αποστολής, 

χωρίς έξοδα αποστολής, χωρίς καν έξοδα 

ταξιδιού· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη 

πρακτική αφήνει περιθώρια για 

καταχρηστική συμπεριφορά: όταν οι ΔΚΒ 

ταξιδεύουν χωρίς εντολή αποστολής όχι 

μόνο καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα 

έξοδα, αλλά ούτε καν καλύπτονται από την 

ασφάλιση του τόπου εργασίας τους· καλεί 

το Προεδρείο να διασφαλίσει την ορθή 

εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής 

κατάστασης και να επιβάλλει κυρώσεις 

στους βουλευτές που παραβαίνουν τους 

κανόνες· 

Or. en 

 

 

 


