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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/43 

Τροπολογία  43 

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 34 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. επισημαίνει την απόφαση του 

Προέδρου, της 21ης Οκτωβρίου 2015, με 

την οποία ο Πρόεδρος επιδίωξε να κάνει 

διορισμούς σε διευθυντικές θέσεις του 

οργάνου χωρίς να τηρηθούν οι 

διαδικασίες, και συγκεκριμένα χωρίς 

ανακοίνωση για την πλήρωση κενής 

θέσης· σημειώνει ότι η συγκεκριμένη 

απόφαση δεν ήταν σύμφωνη με τους 

κανόνες (απάντηση της διοίκησης στο 

δεύτερο ερωτηματολόγιο της επιτροπής 

CONT)· ζητεί την επίσημη ανάκληση της 

εν λόγω απόφασης του Προέδρου· 

34. εκφράζει επιδοκιμασία για το 

γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις για το 

προσωπικό στο ιδιαίτερο γραφείο του 

πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου βασίστηκαν στις συμβουλές 
της διοίκησης του Κοινοβουλίου και ότι το 

ιδιαίτερο γραφείο  ακολούθησε τις 

συστάσεις της διοίκησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/44 

Τροπολογία  44 

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 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. επισημαίνει ότι, στις 15 

Δεκεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος έλαβε 

προσωπικά την απόφαση να χορηγήσει 
στα μέλη του γραφείου του ειδικό 

επίδομα, χωρίς περιορισμό στο ύψος του 

ποσού, επιπλέον του ισχύοντος 

επιδόματος για τα μέλη ιδιαίτερου 

γραφείου, παρά το γεγονός ότι ο 

κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης δεν 

προβλέπει τέτοιο επίδομα· θέτει εκ νέου 

το ερώτημα κατά πόσον η απόφαση αυτή 

είναι νόμιμη και τα ειδικά επιδόματα 

έγκυρα· ζητεί να διερευνηθεί αν θα πρέπει 

να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση· 

35. επισημαίνει ότι τα μέλη του 

προσωπικού στο ιδιαίτερο γραφείο του 

Προέδρου του Κοινοβουλίου 

τοποθετούνται σε ανώτερο βαθμό απ’ ό,τι 

στην βασική τους σταδιοδρομία σε 

αναγνώριση των αυξημένων 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, και 

ότι έχουν δικαίωμα σε επίδομα για τα 

μέλη ιδιαίτερου γραφείου, το οποίο  

καταβάλλεται επίσης στα μέλη των 

ιδιαίτερων γραφείων του Γενικού 

Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα·   υπενθυμίζει ότι στο 

ιδιαίτερο γραφείο του Πρώην Προέδρου 

του Κοινοβουλίου υψηλότερα επιδόματα 

για τα μέλη ιδιαίτερου γραφείου 

καταβάλλονταν μόνο σε δύο μέλη του 

προσωπικού, τα οποία λόγω του 

κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δεν 

μπορούσαν να αποσπαστούν σε ανώτερο 

βαθμό (απάντηση της Διοίκησης σε 

σχέση με το δεύτερο ερωτηματολόγιο της 

Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού) 

ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη 

μεταχείριση όλων των μελών του 

ιδιαίτερου γραφείου· 

Or. en 



 

AM\1124069EL.docx  PE603.702v01-00 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Τροπολογία  45 

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 35 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35α. λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι 

αποφάσεις για το προσωπικό που 

λήφθηκαν τελικά τον Δεκέμβριο  2015 

από τον πρώην Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου είχαν εξεταστεί από τη 

διοίκηση πριν υπογραφούν και είχαν 

χαρακτηρισθεί συμβατές με το 

κανονιστικό πλαίσιο του Κοινοβουλίου·  

ζητεί από την Γενικό Γραμματέα να 

επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση αυτή προς 

τους κανόνες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/46 

Τροπολογία  46 

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 38 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον 

Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 

για το οικονομικό έτος 2014 και διέγραψε 

την τελευταία στιγμή σημαντικές 

παραγράφους που έθεταν περαιτέρω 

ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές 

δραστηριότητες του Προέδρου και τη 

δημοσιονομική συμπεριφορά του στις 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2014· 

διαγράφεται 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Τροπολογία  47 

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 38 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το 

Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον 

Πρόεδρό του όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 

για το οικονομικό έτος 2014 και διέγραψε 

την τελευταία στιγμή σημαντικές 

παραγράφους που έθεταν περαιτέρω 

ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές 

δραστηριότητες του Προέδρου και τη 

δημοσιονομική συμπεριφορά του στις 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2014· 

38. σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο 

χορήγησε απαλλαγή στον Πρόεδρό του 

όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 

οικονομικό έτος 2014 (με 480 ψήφους 

υπέρ, 149 κατά και 16 αποχές) και 

διέγραψε την τελευταία στιγμή σημαντικές 

παραγράφους που έθεταν περαιτέρω 

ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές 

δραστηριότητες του Προέδρου και τη 

δημοσιονομική συμπεριφορά του στις 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, αφού έλαβε 

απαντήσεις και  διευκρινίσεις τόσο από 

τον Πρόεδρο όσο και από τον Γενικό 

Γραμματέα· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Τροπολογία  48 

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 101 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 101 β. επισημαίνει, ωστόσο, ότι είναι 

ευθύνη της Υπηρεσίας Διοργάνωσης 

Ταξιδίων της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών να διαπραγματεύεται τις 

προτεινόμενες τιμές των ταξιδίων για 

τους βουλευτές και το προσωπικό στο 

πλαίσιο των εργασιών τους στο 

Κοινοβούλιο με τις σχετικές εταιρείες 

(αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικές 

εταιρείες, εταιρείες charter Thalys κ.λπ.)·  

λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 

ταξιδιωτικό γραφείο του Κοινοβουλίου 

λαμβάνει υπόψη του τόσο τις 

διαπραγματευθείσες τιμές της Υπηρεσίας 

Διοργάνωσης Ταξιδίων όσο και τις τιμές 

που προτείνουν οι δικές του εταιρείες και 

πάντοτε προτείνει τη χαμηλότερη τιμή·  

σημειώνει επίσης ότι το ταξιδιωτικό 

γραφείο προτείνει πάντα τέσσερις 

κατηγορίες τιμών (Business, Eco Flex, 

Eco και τιμές χαμηλού κόστους, εφόσον 

υπάρχουν)· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 

σχέδιο συμμετοχής των ταξιδιωτών έχει 

επιφέρει βελτιώσεις στην εσωτερική 

συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας 

Διοργάνωσης Ταξιδίων και του γραφείου 

ταξιδίων, με τις οποίες εξασφαλίζεται 

στους χρήστες μια περισσότερο 

εξατομικευμένη υπηρεσία και ζητεί να 

συνεχιστεί η βελτίωση αυτής της 

συνεργασίας και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/49 

Τροπολογία  49 

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 102 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. καλεί το ταξιδιωτικό γραφείο να 

επιδιώκει ενεργά την προσφορά 

χαμηλότερων τιμών όποια κι αν είναι η 

αεροπορική εταιρεία· ζητεί από το 

ταξιδιωτικό γραφείο να καθιερώσει 

διαδικασία ανάδρασης (έρευνες 

ικανοποίησης χρηστών) προκειμένου να 

εντοπίσει τους τομείς στους οποίους θα 

μπορούσε να σημειωθεί περαιτέρω 

πρόοδος· 

102. καλεί την Υπηρεσία Διοργάνωσης 

Ταξιδίων να επιδιώκει ενεργά την 

προσφορά χαμηλότερων τιμών όποια κι αν 

είναι η αεροπορική εταιρεία· ζητεί από την 

Υπηρεσία Διοργάνωσης Ταξιδίων, σε 

συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο, να 

καθιερώσει διαδικασία ανάδρασης 

(έρευνες ικανοποίησης χρηστών) 

προκειμένου να εντοπίσει τους τομείς 

στους οποίους θα μπορούσε να σημειωθεί 

περαιτέρω πρόοδος· 

Or. en 

 


