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8. επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής 

για τα μέλη ανήλθαν σε 19 561 194 EUR· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

λεπτομερή ανάλυση των δαπανών των 

μελών που αφορούν τη θέση 1004, την 

οποία υπέβαλε η ΕΟΚΕ στην Επιτροπή 

Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και ζητεί 

από την ΕΟΚΕ να συμπεριλάβει την 

ανάλυση αυτή για το έτος 2017 στο 

πλαίσιο της προσεχούς ετήσιας έκθεσης 

δραστηριοτήτων της ή της έκθεσης σχετικά 

με τη δημοσιονομική και 

χρηματοοικονομική διαχείριση· ζητεί από 

την ΕΟΚΕ να παράσχει στην αρμόδια για 

την απαλλαγή αρχή ανάλυση κόστους-

ωφέλειας των αποστολών για την Ένωση 

και τις χώρες στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, καθώς και 

κατάλογο των χωρών στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη το 2016· 

ενθαρρύνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων 

προκειμένου να γίνουν εξοικονομήσεις και 

να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος· 

καλεί τα μέλη της ΕΟΚΕ να αξιολογήσουν 

τη δυνατότητα χρήσης άλλων μέσων που 

μπορούν να συμβάλουν σε εξοικονομήσεις, 

μεταξύ άλλων στα έξοδα ταξιδίου· 

8. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά το 

υψηλό ποσό των δαπανών για έξοδα 

ταξιδίου και αποζημιώσεις των μελών 

της ΕΟΚΕ· επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής 

για τα μέλη ανήλθαν σε 19 561 194 EUR· 

λαμβάνει υπό σημείωση τη λεπτομερή 

ανάλυση των δαπανών των μελών που 

αφορούν τη θέση 1004, την οποία υπέβαλε 

η ΕΟΚΕ στην Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, και ζητεί από την ΕΟΚΕ 

να συμπεριλάβει την ανάλυση αυτή για το 

έτος 2017 στο πλαίσιο της προσεχούς 

ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ή της 

έκθεσης σχετικά με τη δημοσιονομική και 

χρηματοοικονομική διαχείριση· ζητεί από 

την ΕΟΚΕ να παράσχει στην αρμόδια για 

την απαλλαγή αρχή ανάλυση κόστους-

ωφέλειας των αποστολών για την Ένωση 

και τις χώρες στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, καθώς και 

κατάλογο των χωρών στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη το 2016· 

ενθαρρύνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων, 

όπως η μεγαλύτερη αξιοποίηση της 

βιντεοσύσκεψης και της τηλεπαρουσίας, 
προκειμένου να γίνουν εξοικονομήσεις και 

να μειωθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος· 

καλεί τα μέλη της ΕΟΚΕ να αξιολογήσουν 

τη δυνατότητα χρήσης άλλων μέσων που 

μπορούν να συμβάλουν σε εξοικονομήσεις, 
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μεταξύ άλλων στα έξοδα ταξιδίου· 

Or. en 



 

AM\1150655EL.docx  PE618.423v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0097/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Laura Agea 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

2017/2141(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. εκφράζει τη λύπη του για την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν 

είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη 

σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, 

ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα 

έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από την 

ΕΟΚΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και 

να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά 

με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 

2018. 

28. λαμβάνει υπό σημείωση την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν 

είναι δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη 

σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, 

ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα 

έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από την 

ΕΟΚΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και 

να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά 

με τα αποτελέσματα πριν από το τέλος του 

2018. 
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