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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/50 

Τροπολογία  50 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

 35 a. επισημαίνει την απάντηση του 

Γενικού Γραμματέα στην έρευνα για έναν 

διαπιστευμένο βοηθό του πρώην 

Προέδρου του Κοινοβουλίου για τον οποίο 

υπάρχει υπόνοια ότι δεν τήρησε τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά τη δήλωση 

των εξωτερικών του δραστηριοτήτων: 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι η έρευνα αυτή έληξε στα μέσα 

Μαρτίου του τρέχοντος έτους· ζητεί από 

τον Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει τα 

πορίσματα της έρευνας αυτής στην 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

την οποία και να ενημερώσει για τη 

συνέχεια που θα δοθεί· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/51 

Τροπολογία  51 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 38 a. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι η τρέχουσα απαλλαγή 

N+2 δεν επιτρέπει στους βουλευτές γενικά 

και στους βουλευτές της Επιτροπής 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού ειδικότερα 

να ερευνούν έγκαιρα τα προβλήματα 

διαχείρισης και λογιστικής στο 

Κοινοβούλιο και να λαμβάνουν τα 

απαιτούμενα επανορθωτικά μέτρα· 

επισημαίνει ότι η έλλειψη αυτή 

καθίσταται ιδιαίτερα εμφανής όταν τα 

προβλήματα αφορούν τον Πρόεδρο του 

Οργάνου, δεδομένου ότι η απαλλαγή για 

το τελευταίο έτος της εντολής του δεν 

μπορεί να δοθεί παρά δύο έτη αργότερα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/52 

Τροπολογία  52 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 51 a. εκφράζει την έκπληξή του για τον 

περιορισμένο αριθμό των δώρων που 

δηλώθηκαν δυνάμει του άρθρου 5 του 

κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών· 

υπενθυμίζει ότι όλοι οι βουλευτές πρέπει 

να δηλώνουν τα δώρα που δέχονται υπό 

την επίσημη ιδιότητά τους· τονίζει 

ιδιαίτερα ότι η προηγούμενη προεδρία 

του Οργάνου δεν δήλωσε κανένα δώρο 

κατά την τελευταία πενταετία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/53 

Τροπολογία  53 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 51 β. επισημαίνει ότι ο εκπρόσωπος του 

Κοινοβουλίου για το Μπρέξιτ έχει 

αμειβόμενες δραστηριότητες, δεόντως 

αναφερόμενες στη δήλωση συμφερόντων 

του, σε διάφορες εταιρείες· τονίζει ότι 

λόγω της θέσης του μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες οι 

οποίες ενδέχεται να ενδιαφέρουν τις 

εταιρείες αυτές· εκφράζει επομένως 

ανησυχία για το ενδεχόμενο σύγκρουσης 

συμφερόντων λόγω της κατάστασης 

αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παράγραφος 1 του παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού του Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/54 

Τροπολογία  54 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 51 γ. ζητεί από τον εκπρόσωπο του 

Κοινοβουλίου για το Μπρέξιτ να 

αποσαφηνίσει την κατάστασή του σε 

σχέση με τις εταιρείες αυτές σύμφωνα με 

το άρθρο 3 παράγραφος 2 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού του 

Κοινοβουλίου· καλεί τον Πρόεδρο του 

Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει ότι η 

κατάσταση αυτή δεν θα υπονομεύσει την 

αξιοπιστία του Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/55 

Τροπολογία  55 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 121 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 121 α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 

σχετικά με τη δημιουργία εταιρικής 

σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 

τη χρήση της οικίας Wierz και του κήπου 

της· θεωρεί ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός, 

δηλαδή η αύξηση του αριθμού των 

αιθουσών συνεδριάσεων, θα μπορούσε να 

επιτευχθεί με την καλύτερη διαχείριση 

των υπαρχουσών αιθουσών· θεωρεί, 

συνεπώς, ότι το εκτιμώμενο ποσό των 2,1 

εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα συνιστά 

σπατάλη δημόσιου χρήματος σε μια 

εποχή όπου κύριος στόχος του 

Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι η μείωση 

του προϋπολογισμού του· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/56 

Τροπολογία  56 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 146 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 146 α. διερωτάται, γιατί στο 

οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου η νέα Αρχή για τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να 

βρίσκεται υπό την ιεραρχική ευθύνη του 

Γενικού Γραμματέα, και αν η 

συγκεκριμένη διοικητική οργάνωση είναι 

συμβατή με το άρθρο 6.2 του κανονισμού 

1141/2014· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/57 

Τροπολογία  57 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discharge 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 146 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 146β. επισημαίνει ότι η Αρχή έχει νομική 

προσωπικότητα (άρθρο 6.2)1α, βρίσκεται 

ως φυσική παρουσία στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το οποίο της παρέχει τους 

χώρους και τον απαραίτητο εξοπλισμό 

διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 6.4), το 

προσωπικό της προέρχεται από ένα ή 

περισσότερα θεσμικά όργανα (άρθρο 6.5), 

και οι πιστώσεις της αποτελούν 

αντικείμενο ξεχωριστού τίτλου στο τμήμα 

του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ που 

αφορά το Κοινοβούλιο· ζητεί 

διευκρινίσεις για τη μελλοντική 

διαδικασία απαλλαγής σε σχέση με τα 

άρθρα αυτά· 

 _________________ 

 1αΚανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 

2014 σχετικά με το καθεστώς και τη 

χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 

317 της 4.11.2014.  

Or. en 

 


