
 

AM\1150753EL.docx  PE618.413v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/17 

Τροπολογία  17 

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 63 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 63α. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αυξανόμενη πολιτικοποίηση της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

και δη σε ό,τι αφορά τις υψηλότερες 

ιεραρχικά θέσεις του θεσμικού οργάνου· 

υπογραμμίζει τις σοβαρές υποψίες που 

αναπόφευκτα προκαλεί μια τέτοια εξέλιξη 

σε ό,τι αφορά την απαραίτητη 

ουδετερότητα των υπαλλήλων, ελάχιστη 

προϋπόθεση για την καλή διαχείριση ενός 

θεσμικού οργάνου που επιθυμεί να 

αποτελεί πρότυπο δημοκρατικότητας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/18 

Τροπολογία  18 

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 83 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 83α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 

απέκτησε το κτίριο PHS που βρίσκεται 

στις Βρυξέλλες καταβάλλοντας 303 

εκατομμύρια EUR μεταξύ 1993 και 1995· 

εκφράζει την έκπληξή του διότι, μόλις 23 

χρόνια μετά, το κτίριο έχει φτάσει στο 

τέλος του κύκλου ζωής του· υπογραμμίζει 

ότι η ανέγερση σήμερα ενός κτιρίου που 

μπορεί να το αντικαταστήσει αναμένεται 

να κοστίσει 430 εκατομμύρια EUR· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/20 

Τροπολογία  20 

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 134 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 134β. υπενθυμίζει ότι ο κώδικας 

δεοντολογίας υποχρεώνει τους βουλευτές 

να δηλώνουν οποιαδήποτε δώρα 

λαμβάνουν όταν εκπροσωπούν το 

Κοινοβούλιο με τη βουλευτική τους 

ιδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που 

περιέχονται στα Μέτρα εφαρμογής του 

Κώδικα Δεοντολογίας για τους βουλευτές 

και επιτάσσει την καταγραφή των δώρων 

αυτών στο μητρώο δώρων· θεωρεί άξιο 

απορίας το γεγονός ότι το 2016 δηλώθηκε 

μόλις ένα δώρο όταν το 2015 είχαν 

δηλωθεί 25· 

Or. en 

 


