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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.4.2017 A8-0153/19 

Τροπολογία  19 

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 111 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 111α. επισημαίνει ότι το 2015 το 

Κοινοβούλιο επιδότησε τον Ευρωπαϊκό 

Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο με ποσό 200 

00 EUR, και καλεί τον Γενικό Γραμματέα 

να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την 

αναθεώρηση των πολιτικών του 

Κοινοβουλίου σε σχέση με την 

συγκεκριμένη επιδότηση, λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός 

Κοινοβουλευτικός Σύνδεσμος θα 

μπορούσε κάλλιστα να χρηματοδοτείται 

και από εισφορές των μελών του· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.4.2017 A8-0153/20 

Τροπολογία  20 

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 116 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

116. θεωρεί ουσιαστικό, για την άσκηση 

της εντολής των βουλευτών, να 

παραμείνουν οι εκτυπωτές στα γραφεία 

τους· επισημαίνει ότι η χρήση φτηνών, μη 

αυθεντικών περιεκτών μελάνης μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

εκπομπών σωματιδίων σε επικίνδυνα 

επίπεδα και βλάβες στην υγεία· ζητεί, 

συνεπώς, από τη ΓΔ ITEC και τη Γενική 

Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής 

Υποστήριξης (ΓΔ INLO) να λάβουν μέτρα 

για να προωθηθεί ο εφοδιασμός με 

φιλοπεριβαλλοντικούς εκτυπωτές και για 

να διασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση 

πρωτότυπων περιεκτών· 

116. θεωρεί ουσιαστικό, για την άσκηση 

της εντολής των βουλευτών, να 

παραμείνουν οι εκτυπωτές στα γραφεία 

τους· επισημαίνει ότι η χρήση φτηνών, μη 

αυθεντικών περιεκτών μελάνης μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

εκπομπών σωματιδίων σε επικίνδυνα 

επίπεδα και βλάβες στην υγεία· ζητεί, 

συνεπώς, από τη ΓΔ ITEC και τη Γενική 

Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής 

Υποστήριξης (ΓΔ INLO) να λάβουν μέτρα 

για να προωθηθεί ο εφοδιασμός με 

φιλοπεριβαλλοντικούς εκτυπωτές και για 

να διασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση 

πρωτότυπων περιεκτών, προσφέροντας 

παράλληλα στους βουλευτές και στο 

προσωπικό τους δυνατότητες να έχουν 

τους εκτυπωτές τους στρατηγικά 

τοποθετημένους σε μικρή απόσταση αλλά 

όχι μέσα στα γραφεία τους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.4.2017 A8-0153/21 

Τροπολογία  21 

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 127 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

127. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στη 

διαδικασία εκσυγχρονισμού της ΓΔ 

INTE, ιδίως όσον αφορά την αυξημένη 

διαθεσιμότητα διερμηνέων, την ελαφρά 

αύξηση των ωρών παροχής διερμηνείας 

από τους διερμηνείς, και τη βελτιωμένη 

κατανομή του φόρτου εργασίας των 

διερμηνέων· επισημαίνει ότι η μέθοδος 

υπολογισμού των στατιστικών έχει 

αποσαφηνιστεί και ότι πλέον η ετήσια 

άδεια και οι αναρρωτικές άδειες δεν 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 

μέσου αριθμού ωρών των διερμηνέων 

στους θαλάμους· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.4.2017 A8-0153/22 

Τροπολογία  22 

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 141 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 141α. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα 

να συντονίσει μια εκτενή έκθεση προόδου 

σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των 

πολιτικών ομάδων, δεδομένου ότι, αν και 

είναι πρωτίστως ευθύνη των ίδιων των 

πολιτικών ομάδων να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα, ο κίνδυνος φήμης από 

τυχόν παρατυπίες στο πλαίσιο αυτό 

αφορά το Κοινοβούλιο στο σύνολό του· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.4.2017 A8-0153/23 

Τροπολογία  23 

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 147 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

147. θεωρεί σκόπιμο να εξεταστεί κατά 

πόσον το τρέχον σύστημα εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων παρουσιάζει 

αδυναμίες όσον αφορά την αποφυγή 

σοβαρών παρατυπιών· λαμβάνει υπόψη τις 

δηλώσεις του εξωτερικού λογιστή, EY, ότι 

οι έλεγχοί του έχουν ως στόχο να λάβει 

εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι 

λογαριασμοί είναι απαλλαγμένοι από 

ουσιώδεις ανακρίβειες και η οντότητα 

συμμορφώνεται προς τους εφαρμοστέους 

κανόνες και κανονισμούς, και ότι 

περιλαμβάνουν εξέταση, σε 

δειγματοληπτική βάση, των παραστατικών 

στα οποία στηρίζεται η γνώμη· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι δεν 

περιλαμβάνουν έρευνες για πιθανές δόλιες 

δηλώσεις και έγγραφα, και συνεπώς δεν 

παρέχουν παρά περιορισμένη, σχετικά, 

θεώρηση των εξεταζόμενων 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων· 

147. θεωρεί ουσιαστικό εν προκειμένω 

να ερευνηθούν τυχόν αδυναμίες στο 

τρέχον σύστημα εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων όσον αφορά την 

αποφυγή σοβαρών παρατυπιών· λαμβάνει 

υπόψη τις δηλώσεις του εξωτερικού 

λογιστή, EY, ότι οι έλεγχοί του έχουν ως 

στόχο να λάβει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι 

ετήσιοι λογαριασμοί είναι απαλλαγμένοι 

από ουσιώδεις ανακρίβειες και η οντότητα 

συμμορφώνεται προς τους εφαρμοστέους 

κανόνες και κανονισμούς, και ότι 

περιλαμβάνουν εξέταση, σε 

δειγματοληπτική βάση, των παραστατικών 

στα οποία στηρίζεται η γνώμη· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι δεν 

περιλαμβάνουν έρευνες για πιθανές δόλιες 

δηλώσεις και έγγραφα, και συνεπώς δεν 

παρέχουν παρά περιορισμένη, σχετικά, 

θεώρηση των εξεταζόμενων 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων· 

Or. en 

 


