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Τροπολογία  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. ζητεί από τον εσωτερικό ελεγκτή, 

κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσής 

του, να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις 

πτυχές οι οποίες εμφάνισαν ανεπάρκειες 

και/ή παρατυπίες και να εισάγει μέτρα που 

επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης 

και των αποτελεσμάτων· ζητεί επίσης από 

τον εσωτερικό ελεγκτή να παράσχει 

ενημέρωση για την παρακολούθηση, τις 

εξελίξεις και τις λύσεις σε σχέση με τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 

άσκηση της εντολής του· 

21. ζητεί από τον εσωτερικό ελεγκτή, 

κατά την υποβολή της ετήσιας έκθεσής 

του, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις 

πτυχές εκείνες όπου συνάντησε 

ανεπάρκειες και/ή παρατυπίες· ζητεί 

επίσης από τον εσωτερικό ελεγκτή να 

κοινοποιεί τις εκθέσεις του για την 

παρακολούθηση, τις εξελίξεις και τις 

λύσεις σε σχέση με τα προβλήματα που 

εντοπίστηκαν κατά την άσκηση της 

εντολής του στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού· ζητεί από τον Γενικό 

Γραμματέα να καθιερώσει διαδικασίες 

για την αξιολόγηση των επιδόσεων και 

των αποτελεσμάτων· 

Or. en 
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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 92 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 92α. ζητεί από το Κοινοβούλιο να 

εκδώσει, προκειμένου να εξασφαλίζονται 

η ισότητα ευκαιριών και ο σεβασμός των 

εργασιακών δικαιωμάτων, 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

τοποθέτηση των ΔΚΒ σε βαθμό και να 

αναπτύξει αντίστοιχα σαφείς περιγραφές 

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

για κάθε ομάδα καθηκόντων· 

Or. en 
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Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. υπενθυμίζει την απάντηση της 

διοίκησης στην ερώτηση 75 του 

ερωτηματολογίου για την απαλλαγή του 

Κοινοβουλίου για το 2013, δηλαδή ότι είχε 

αποφασίσει να θέσει τέρμα στην 

πρακτική των αποστολών μεγάλης 

διάρκειας και να επιτύχει με τον τρόπο 

αυτό σημαντικές εξοικονομήσεις, και 

θεωρεί, επομένως, σοβαρή αντίφαση το 

γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 13 υπάλληλοι 

βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης 

διάρκειας· θεωρεί ότι οι αποστολές 

μεγάλης διάρκειας για έναν υπάλληλο, με 

αποζημίωση εκπατρισμού και ημερήσια 

αποζημίωση, στον τόπο προηγούμενης 

κατοικίας και διαβίωσης του υπαλλήλου 

αποτελούν κατακριτέα, όσον αφορά τη 

χρήση των χρημάτων των 

φορολογουμένων, και αντίθετη προς τους 

κανόνες πρακτική· εμμένει στην άποψη 

ότι θα πρέπει να διευκρινίζονται οι 

περιστάσεις που οδηγούν σε κάθε 

αποστολή μεγάλης διάρκειας, και ιδίως 

να αποκαλύπτονται οι λόγοι και το 

κόστος των αποστολών αυτού του είδους· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. υπενθυμίζει την απάντηση της 

διοίκησης στην ερώτηση 75 του 

ερωτηματολογίου για την απαλλαγή του 

Κοινοβουλίου για το 2013, δηλαδή ότι είχε 

αποφασίσει να θέσει τέρμα στην πρακτική 

των αποστολών μεγάλης διάρκειας και να 

επιτύχει με τον τρόπο αυτό σημαντικές 

εξοικονομήσεις, και θεωρεί, επομένως, 

σοβαρή αντίφαση το γεγονός ότι αυτή τη 

στιγμή 13 υπάλληλοι βρίσκονται σε 

αποστολές μεγάλης διάρκειας· θεωρεί ότι 

οι αποστολές μεγάλης διάρκειας για έναν 

υπάλληλο, με αποζημίωση εκπατρισμού 

και ημερήσια αποζημίωση, στον τόπο 

προηγούμενης κατοικίας και διαβίωσης 

του υπαλλήλου αποτελούν κατακριτέα, 

όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων των 

φορολογουμένων, και αντίθετη προς τους 

κανόνες πρακτική· εμμένει στην άποψη 

ότι θα πρέπει να διευκρινίζονται οι 

περιστάσεις που οδηγούν σε κάθε 

αποστολή μεγάλης διάρκειας, και ιδίως 

να αποκαλύπτονται οι λόγοι και το 

κόστος των αποστολών αυτού του είδους· 

32. υπενθυμίζει την απάντηση της 

διοίκησης στην ερώτηση 75 του 

ερωτηματολογίου για την απαλλαγή του 

Κοινοβουλίου για το 2013, δηλαδή ότι είχε 

αποφασίσει να θέσει τέρμα στην πρακτική 

των αποστολών μεγάλης διάρκειας και να 

επιτύχει με τον τρόπο αυτό σημαντικές 

εξοικονομήσεις, αλλά επισημαίνει το 

γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 13 υπάλληλοι 

βρίσκονται σε αποστολές μεγάλης 

διάρκειας (κυρίως για σκοπούς 

ακαδημαϊκών σπουδών/διδασκαλίας και 

για τεχνική βοήθεια στην προετοιμασία 

προεδριών της Ένωσης και στα γραφεία 

ενημέρωσης)· 

Or. en 
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Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. υπενθυμίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι 

και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης, 

ακόμη και όσοι εργάζονται στα ιδιαίτερα 

γραφεία, πρέπει να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους με αποκλειστικό 

γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης, 

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο 

κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης· 

επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι της Ένωσης 

πληρώνονται με χρήματα των 

φορολογουμένων, τα οποία δεν 

προορίζονται για τη χρηματοδότηση 

υπαλλήλων γραφείων τύπου ή άλλου 

προσωπικού που ασχολείται με την 

προώθηση ενδεχόμενων εθνικών 

πολιτικών συμφερόντων ενός Προέδρου· 

καλεί το Προεδρείο να καθορίσει σαφείς 

διατάξεις στους κανόνες του 

Κοινοβουλίου· 

33. επισημαίνει ότι ένα μέλος του 

προσωπικού προσελήφθη από τη Γενική 

Διεύθυνση Επικοινωνίας με τόπο 

εργασίας τις Βρυξέλλες· υπενθυμίζει ότι 

σκοπός της αποστολής μεγάλης διάρκειας 

ήταν η ανταπόκριση στο αυξημένο 

ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου για το 

έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(απάντηση της Διοίκησης σε σχέση με το 

δεύτερο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού)· στο 

πλαίσιο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι ο υπάλληλος 

υπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα του 

θεσμικού οργάνου· 

Or. en 

 

 

 


