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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/7 

Τροπολογία  7 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2016 

ανήλθαν συνολικά σε 1 838 613 983 EUR, 

ή 19,39 % των πιστώσεων του Τομέα V 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου8 

(ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά 

για το 2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 2,4 % σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2015 

(1 794 929 112 EUR)· 

5. επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2016 

ανήλθαν συνολικά σε 1 838 613 983 EUR, 

ή 19,39 % των πιστώσεων του Τομέα V 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου8 

(ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά 

για το 2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 2,4 % σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2015 

(1 794 929 112 EUR)· εκτιμά ότι τούτη η 

αύξηση συνιστά σκάνδαλο όταν, την ίδια 

περίοδο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

και άρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής 

λιτότητας στα κράτη μέλη· 

_________________ _________________ 

8 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. 

8 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/8 

Τροπολογία  8 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. καλεί τη Γραμματεία του 

Κοινοβουλίου να δημοσιεύει κάθε χρόνο 

επιτομή των εφαρμοστέων διατάξεων για 

τις πολιτικές ομάδες, η οποία θα 

αποσαφηνίζει τον τρόπο εφαρμογής και 

τη νομολογία που προκύπτει από τις 

διατάξεις, με αποδέκτες όλες τις 

πολιτικές ομάδες· εκτιμά ότι κάτι τέτοιο 

μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή των 

ίδιων λαθών από ομάδα σε ομάδα, όπως 

επεσήμανε εξάλλου το Ελεγκτικό 

Συνέδριο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/9 

Τροπολογία  9 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33α. ζητεί διευκρινήσεις σχετικά με 

τους οικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους που έχουν διατεθεί στη 

διευθύνουσα ομάδα για το Brexit· 

υπενθυμίζει ότι αποτελείται από 

εκπροσώπους ορισμένων πολιτικών 

ομάδων και ότι τρεις πολιτικές ομάδες 

τέθηκαν εσκεμμένα στο περιθώριο· 

τονίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται 

αυτού του είδους η παραβίαση της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης· επισημαίνει ότι το 

όργανο οφείλει να επιφυλάσσει δίκαιη 

μεταχείριση στο σύνολο των πολιτικών 

ομάδων, και ζητεί από το Προεδρείο του 

Κοινοβουλίου να εξετάσει τη νομιμότητα 

της εν λόγω διευθύνουσας ομάδας για το 

Brexit· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/10 

Τροπολογία  10 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. επισημαίνει τη δημοσίευση επτά 

εκθέσεων «Το κόστος της μη Ευρώπης», 

και πέντε «Αξιολογήσεων ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας», οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν το 2016· 

39. επισημαίνει τη δημοσίευση επτά 

εκθέσεων «Το κόστος της μη Ευρώπης», 

και πέντε «Αξιολογήσεων ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας», οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν το 2016· εκτιμά ότι η 

κινητοποίηση πόρων για τη σύνταξη και 

τη δημοσίευση αυτών των εκθέσεων 

αποβαίνει εις βάρος της καθημερινής 

δουλειάς· σημειώνει ότι τούτες οι 

εκθέσεις προσομοιάζουν περισσότερο σε 

προπαγάνδα παρά σε ανάλυση χρήσιμη 

για το έργο του οργάνου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/11 

Τροπολογία  11 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 39α. αναμένει συνεπώς διευκρινίσεις 

σχετικά με το κόστος των δημοσιεύσεων 

αυτών: αριθμός ωρών εργασίας, αριθμός 

υπαλλήλων που απασχολήθηκαν και 

μονάδα στην οποία ανήκουν· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/12 

Τροπολογία  12 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52α. υπογραμμίζει ότι, για την 

προαναφερθείσα περίοδο, οι πιστώσεις 

για την επικοινωνία είναι οι εξής: 

 - 2016: 90 839 026 EUR 

 - 2017: 91 906 100 EUR 

 - 2018: 120 368 000 EUR 

 - 2019: 104 000 000 EUR 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/13 

Τροπολογία  13 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52β. καταδικάζει απερίφραστα την 

αύξηση κατά περισσότερο από 30 % του 

προϋπολογισμού της ΓΔ COMM μεταξύ 

2016 και 2018· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/14 

Τροπολογία  14 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52γ. εκτιμά ότι η εν λόγω αύξηση, 

υπαγορευόμενη από τις επερχόμενες 

ευρωπαϊκές εκλογές, προορίζεται να 

χρηματοδοτήσει ένα «θετικό αφήγημα για 

την ΕΕ1α»· σημειώνει ότι το συνολικό 

ποσό της επίσημης εκστρατείας του 

Κοινοβουλίου είναι 33,3 εκατομμύρια 

EUR (25 εκατομμύρια EUR για το 2018 

και 8,33 εκατομμύρια EUR για το 2019)· 

επισημαίνει ότι το θεσμικό όργανο έχει 

υποχρέωση να τηρεί απόλυτη 

ουδετερότητα κατά τις εκλογικές 

αναμετρήσεις που το αφορούν, δεδομένου 

ότι είναι δουλειά των πολιτικών 

κομμάτων να προτείνουν στους πολίτες 

πρόγραμμα και μήνυμα σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 _________________ 

 1α Συνεδρίαση του Προεδρείου του 

Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/15 

Τροπολογία  15 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52δ. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 

προτίθεται να αυξήσει κατά 17 

εκατομμύρια EUR τη χρηματοδότηση 

των ευρωπαϊκών κομμάτων στο πλαίσιο 

των ευρωπαϊκών εκλογών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/16 

Τροπολογία  16 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 59 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 59α. σημειώνει ότι το 2016 διατέθηκαν 

6 500 000 EUR για το Σπίτι της 

Ευρωπαϊκής Ιστορίας· υποστηρίζει ότι 

δεν ανήκει στα καθήκοντα θεσμικού 

οργάνου η χρηματοδότηση μουσείου· 

προβληματίζεται, δεδομένης της εν λόγω 

χρηματοδότησης, σχετικά με τη 

χρησιμότητα και την ιστορική αξιοπιστία 

των εκθέσεων· 

Or. en 

 


