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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/34 

Τροπολογία  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει 

ανταποκριθεί στα αιτήματα που του έθεσε 

το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του για 

την απαλλαγή του 2013 και του 2014 να 

εφαρμόζει για τους ΔΚΒ τις ίδιες 

ημερήσιες αποζημιώσεις όπως και για το 

υπόλοιπο προσωπικό· υπογραμμίζει, εν τω 

μεταξύ, ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια 

επιστροφής εξόδων αποστολής για τους 

ΔΚΒ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 

2009 και ότι η διαφορά μεταξύ ΔΚΒ και 

λοιπού προσωπικού αυξήθηκε κατά 40 % 

τουλάχιστον μετά τη θέσπιση των νέων 

ανώτατων ορίων τα οποία εγκρίθηκαν από 

το Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και 

ισχύουν, μόνο για τους μόνιμους 

υπαλλήλους, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016· 

καλεί, επομένως, το Προεδρείο να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για να διορθώσει αυτή την 

ανισότητα· 

86. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι το Προεδρείο δεν έχει 

ανταποκριθεί στα αιτήματα που του έθεσε 

το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του για 

την απαλλαγή του 2013 και του 2014 να 

εφαρμόζει για τους ΔΚΒ τις ίδιες 

ημερήσιες αποζημιώσεις όπως και για το 

υπόλοιπο προσωπικό· ζητεί από τον 

Γενικό Γραμματέα, πριν εφαρμοστούν 

οποιεσδήποτε αλλαγές, να παράσχει 

εκτίμηση του πρόσθετου κόστους που θα 

προκύψει με την προσαρμογή αυτή· 
υπογραμμίζει, εν τω μεταξύ, ότι τα 

ισχύοντα ανώτατα όρια επιστροφής εξόδων 

αποστολής για τους ΔΚΒ δεν έχουν 

αναπροσαρμοστεί από το 2009 και ότι η 

διαφορά μεταξύ ΔΚΒ και λοιπού 

προσωπικού αυξήθηκε κατά 40 % 

τουλάχιστον μετά τη θέσπιση των νέων 

ανώτατων ορίων τα οποία εγκρίθηκαν από 

το Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και 

ισχύουν, μόνο για τους μόνιμους 

υπαλλήλους, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016· 

καλεί, επομένως, το Προεδρείο να λάβει τα 

αναγκαία μέτρα για να διορθώσει αυτή την 

ανισότητα· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/35 

Τροπολογία  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 126 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

126. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

προβληματικό κοινωνικό διάλογο μεταξύ 

της ΓΔ INTE και των εκπροσώπων των 

διερμηνέων, που άρχισε τον Ιανουάριο του 

2014 και δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι 

σήμερα να οδηγήσει σε συμφωνία· καλεί 

τον Γενικό Γραμματέα να κινήσει 

διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών με 

στόχο να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση 

των θέσεων και να εξευρεθούν λύσεις 

αποδεκτές από όλους· 

126. αναγνωρίζει τον κοινωνικό διάλογο 

μεταξύ της ΓΔ INTE και των εκπροσώπων 

των διερμηνέων, που άρχισε τον Ιανουάριο 

του 2014 και δεν έχει καταστεί δυνατό 

μέχρι σήμερα να οδηγήσει σε συμφωνία· 

καλεί τον Γενικό Γραμματέα να κινήσει 

διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών με 

στόχο να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση 

των θέσεων και να εξευρεθούν λύσεις που 

συνάδουν με τα συμφέροντα του 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/36 

Τροπολογία  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 129 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

129. χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες 

για τη βελτίωση της ασφάλειας μέσα και 

γύρω από τους χώρους του Κοινοβουλίου· 

αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια στο εσωτερικό 

του Κοινοβουλίου προϋποθέτει μια λεπτή 

ισορροπία μεταξύ της επίτευξης 

ασφάλειας με τη λήψη μιας σειράς μέτρων 

και της καθιέρωσης ενός καθεστώτος 

υπερβολικά επικεντρωμένου στην 

ασφάλεια, που επιβραδύνει τη 

δραστηριότητα του Κοινοβουλίου· 

εμμένει, πάντως, στην άποψη ότι η 

ασφάλεια των κτιρίων θα πρέπει να 

ενισχυθεί περαιτέρω και ζητεί από τον 

Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε το 

προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο 

και ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του με 

επαγγελματισμό, ακόμη και σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· 

129. χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες 

για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

προστασίας μέσα και γύρω από τους 

χώρους του Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει ότι 

η ασφάλεια στο εσωτερικό του 

Κοινοβουλίου προϋποθέτει μια λεπτή 

ισορροπία μεταξύ του συνυπολογισμού 

μιας σειράς προστατευτικών μέτρων και 

της καθιέρωσης ενός καθεστώτος 

υπερβολικά επικεντρωμένου στην 

ασφάλεια, που επιβραδύνει τη 

δραστηριότητα του Κοινοβουλίου· 

εμμένει, πάντως, στην άποψη ότι η 

ασφάλεια του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 

ενισχυθεί περαιτέρω και ζητεί από τον 

Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει ώστε το 

προσωπικό να είναι σωστά εκπαιδευμένο 

και ικανό να εκτελεί τα καθήκοντά του με 

επαγγελματισμό, ακόμη και σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· . 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Τροπολογία  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 131 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

131. καλεί τη ΓΔ ITEC και τη ΓΔ SAFE 

να ενισχύσουν τα μέτρα κατά της 

δικτυοπαραβίασης υπό το φως της 

αυξημένης απειλής κυβερνοεπίθεσης τους 

τελευταίους μήνες· 

131. καλεί τη ΓΔ ITEC και τη ΓΔ SAFE 

να ενισχύσουν τις ικανότητες άμυνας 

στον κυβερνοχώρο υπό το φως της 

αυξημένης απειλής κυβερνοεπιθέσεων 

τους τελευταίους μήνες· 

Or. en 

 


