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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/24 

Τροπολογία  24 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41 a. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 

βουλευτών να ενημερώνουν αμέσως τη 

διοίκηση για κάθε αλλαγή στις δηλώσεις 

συμφερόντων τους· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα 

βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις 

συμφερόντων των βουλευτών 

αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου με μεγάλη καθυστέρηση· 

πιστεύει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων 

των βουλευτών θα πρέπει να 

δημοσιεύονται σε μηχαναναγνώσιμη 

μορφή· θεωρεί ότι η ειδική 

συμβουλευτική επιτροπή για τη 

δεοντολογία θα πρέπει να επιτελεί το έργο 

της με μεγαλύτερη διαφάνεια· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/25 

Τροπολογία  25 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 – περίπτωση 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

- δραστηριότητες εκπροσώπησης 

συμφερόντων από πρώην βουλευτές 

έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, στο διάστημα κατά το οποίο 

δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση· 

- διάστημα αναμονής για τους 

πρώην βουλευτές, στο διάστημα κατά το 

οποίο δικαιούνται μεταβατική 

αποζημίωση, κατά την άσκηση 

δραστηριοτήτων εκπροσώπησης 

συμφερόντων απευθυνόμενων στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/26 

Τροπολογία  26 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 

ανδρών και γυναικών μεταξύ των γενικών 

διευθυντών σημείωσε βελτίωση, από 

18,2%/81,8%, το 2014, σε 33,3%/66,7%, 

το 2015, αλλά επισημαίνει ότι η αντίστοιχη 

εκπροσώπηση μεταξύ των διευθυντών 

μειώθηκε από 34%/66%, το 2014, σε 

31,1%/68,9 %, το 2015· επισημαίνει ότι η 

ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και 

γυναικών μεταξύ των προϊσταμένων 

μονάδας συνέχισε να βελτιώνεται, από 

30%/70%, στο τέλος του 2014, σε 

31,2%,/68,8%, στο τέλος του 2015· τονίζει 

ότι διατηρείται, συνεπώς, η ανισορροπία 

στις διευθυντικές θέσεις, και ότι ένα σχέδιο 

ίσων ευκαιριών για τις θέσεις αυτές 

παραμένει πρωταρχικής σημασίας· 

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 

ανδρών και γυναικών μεταξύ των γενικών 

διευθυντών σημείωσε βελτίωση, από 

18,2%/81,8%, το 2014, σε 33,3%/66,7%, 

το 2015, αλλά επισημαίνει ότι η αντίστοιχη 

εκπροσώπηση μεταξύ των διευθυντών 

μειώθηκε από 34%/66%, το 2014, σε 

31,1%/68,9 %, το 2015· υπενθυμίζει ότι η 

πλειονότητα των υπαλλήλων του 

Κοινοβουλίου είναι γυναίκες, αλλά οι 

γυναίκες κατέχουν μικρό μέρος των 

διευθυντικών θέσεων· επισημαίνει ότι η 

κατανομή των φύλων μεταξύ των 

προϊσταμένων μονάδας συνέχισε να 

βελτιώνεται, από 30%/70% στο τέλος του 

2014 σε 31,2%/68,8% στο τέλος του 2015· 

τονίζει ότι διατηρείται, συνεπώς, η 

ανισορροπία στις διευθυντικές θέσεις, και 

ότι ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών για τις 

θέσεις αυτές παραμένει πρωταρχικής 

σημασίας· πιστεύει ακράδαντα ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να 

έχει ποσοστό γυναικών τουλάχιστον 40% 

σε διευθυντικές θέσεις έως το 2019· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/27 

Τροπολογία  27 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 137 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

137. ζητεί από το Προεδρείο να 

μελετήσει ένα καθεστώς παροχής κινήτρων 

για την προώθηση της χρήσης αποδοτικών 

μεθόδων μεταφοράς στη μετακίνηση 

μεταξύ κατοικίας και εργασίας· 

137. ζητεί από το Προεδρείο να 

μελετήσει ένα καθεστώς παροχής κινήτρων 

για την προώθηση της χρήσης αποδοτικών 

μεθόδων μεταφοράς στη μετακίνηση 

μεταξύ κατοικίας και εργασίας, 

προωθώντας περισσότερο βιώσιμες και 

αποδοτικές μεταφορές για τις 

μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και 

εργασίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τον 

νόμο COBRACE των Βρυξελλών σχετικά 

με τις θέσεις στάθμευσης που τίθενται 

στη διάθεση των υπαλλήλων· 

υπενθυμίζει, σε σχέση με την υπηρεσία 

οδηγών του Κοινοβουλίου, ότι υπάρχει 

τώρα άμεση σιδηροδρομική σύνδεση 

μεταξύ του κτιρίου του Κοινοβουλίου και 

του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες, και 

υπογραμμίζει ότι κάθε νέα απόφαση για 

τη σύναψη σύμβασης που αφορά τον 

στόλο αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου θα 

πρέπει να προβλέπει μείωση της ζήτησης 

για τον λόγο αυτό, καθώς και τη χρήση 

του συστήματος σημείων Ecoscore για 

την επιλογή νέων αυτοκινήτων· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/28 

Τροπολογία  28 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 144 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

144. επισημαίνει με ανησυχία ότι, στις 

περιπτώσεις της Συμμαχίας για την Άμεση 

Δημοκρατία στην Ευρώπη, της Κίνησης 

για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της 

Δημοκρατίας, της Πρωτοβουλίας για 

Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη και του 

Ιδρύματος για μία Ευρώπη των 

Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, 

εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες σε 

σχέση με παράνομη άμεση ή έμμεση 

χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων και 

δωρεές· 

144. επισημαίνει με ανησυχία ότι, στις 

περιπτώσεις της Συμμαχίας για την Άμεση 

Δημοκρατία στην Ευρώπη, της Κίνησης 

για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της 

Δημοκρατίας, της Πρωτοβουλίας για 

Άμεση Δημοκρατία στην Ευρώπη και του 

Ιδρύματος για μία Ευρώπη των 

Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, 

εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες σε 

σχέση με παράνομη άμεση ή έμμεση 

χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων και 

δωρεές· πιστεύει ότι θα πρέπει να 

λαμβάνονται οπωσδήποτε, χωρίς 

καθυστέρηση, επανορθωτικά μέτρα μόλις 

διαπιστώνονται και αποδεικνύονται 

παρατυπίες· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/29 

Τροπολογία  29 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 145 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

145. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

κίνδυνο προσβολής της φήμης του 

Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες 

παρατυπίες, και είναι πεπεισμένο για την 

ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής 

δράσης για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρόμοιων 

παρατυπιών στο μέλλον· 

145. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

κίνδυνο προσβολής της φήμης του 

Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες 

παρατυπίες, και είναι πεπεισμένο για την 

ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής 

δράσης για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση ενδεχόμενων παρόμοιων 

παρατυπιών στο μέλλον· θεωρεί, ωστόσο, 

ότι οι παρατυπίες αυτές αφορούσαν 

περιορισμένο αριθμό πολιτικών 

κομμάτων και ιδρυμάτων· πιστεύει ότι οι 

παρατυπίες αυτές δεν θα πρέπει να 

θέσουν υπό αμφισβήτηση τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση των 

άλλων πολιτικών κομμάτων και 

ιδρυμάτων· 

Or. en 

 


