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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/21 

Τροπολογία  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 102 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την απόφαση του Προεδρείου να 

συστήσει ad-hoc ομάδα εργασίας που θα 

ορίσει και θα δημοσιεύσει τους κανόνες 

σχετικά με τη χρήση της αποζημίωσης 

γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις 

προσδοκίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο 

στα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 

201710 και της 25ης Οκτωβρίου 201711 

σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2018, 

με τα οποία ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια 

όσον αφορά την αποζημίωση γενικών 

εξόδων και επισημαίνει την ανάγκη να 

γίνουν προσπάθειες για τον καθορισμό 

ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη 

λογοδοσία για τις δαπάνες που 

εγκρίνονται στο πλαίσιο της 

αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο 

κόστος για το Κοινοβούλιο· καλεί εκ νέου 

το Προεδρείο να προβεί χωρίς 

χρονοτριβή στις ακόλουθες 

συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά την 

αποζημίωση γενικών εξόδων: 

διαγράφεται 

- η διαχείριση της αποζημίωσης γενικών 

εξόδων πρέπει να γίνεται σε όλες τις 

περιπτώσεις από χωριστό τραπεζικό 

λογαριασμό· 

 

- οι βουλευτές πρέπει να κρατούν όλες τις 

αποδείξεις που σχετίζονται με την 

αποζημίωση γενικών εξόδων· 

 

- το μη δαπανηθέν ποσό της  
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αποζημίωσης γενικών εξόδων πρέπει να 

επιστρέφεται στο τέλος της εντολής του 

βουλευτή· 

_________________  

10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0114 

 

11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-

PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/22 

Τροπολογία  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 102 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 102α. λαμβάνει υπό σημείωση 

προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής, στα 

οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η 

ΑΓΕ προορίζεται για την κάλυψη εξόδων 

στο κράτος μέλος εκλογής, για 

παράδειγμα του ενοικίου του γραφείου 

του βουλευτή, εξοπλισμού, υλικού, 

τεκμηρίωσης ή υλικοτεχνικής οργάνωσης 

εκδηλώσεων, και επισημαίνεται ότι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του 

επιδόματος θητείας των βουλευτών θα 

απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις 

διοικητικών υπαλλήλων, και θα 

βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το 

σχέδιο μείωσης του προσωπικού1α· 

 _________________ 

 1α Απαλλαγή ΕΚ για το 2014 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/23 

Τροπολογία  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 103 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

103. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής του βουλευτή· 

υπογραμμίζει ότι είναι ευθύνη των 

εκλεγμένων βουλευτών να χρησιμοποιούν 

τις δαπάνες για κοινοβουλευτικές 

δραστηριότητες και ότι υπάρχει η 

δυνατότητα για τους βουλευτές που το 

επιθυμούν να δημοσιεύουν την 

κατάσταση δαπανών της αποζημίωσης 

γενικών εξόδων τους στις προσωπικές 

τους ιστοσελίδες· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/24 

Τροπολογία  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 103 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 103α. επισημαίνει την έκκληση για 

διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση 

γενικών εξόδων για τους βουλευτές· 

λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του 

Προέδρου Antonio Tajani να συσταθεί, 

σε επίπεδο Προεδρείου, ομάδα εργασίας 

για την αποζημίωση γενικών εξόδων· 

καλεί το Προεδρείο να αναλύσει επιμελώς 

το ζήτημα των κατ’ αποκοπή ποσών 

(όπως είναι η αποζημίωση γενικών 

εξόδων) δεδομένου ότι πρόκειται για 

μέθοδο που μειώνει σημαντικά τον 

διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων· 

αναμένει από το Προεδρείο μια σαφή 

επισκόπηση των πλεονεκτημάτων ενός 

τέτοιου συστήματος· υπενθυμίζει ότι οι 

κατ’ αποκοπή πληρωμές υφίστανται σε 

πολλές μορφές, όπως η χιλιομετρική 

αποζημίωση, η αποζημίωση για 

μετακίνηση μεταξύ τόπου διαμονής και 

τόπου εργασίας, και ούτω καθεξής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/25 

Τροπολογία  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 104 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

104. πιστεύει ότι οποιαδήποτε 

αναθεώρηση της αποζημίωσης γενικών 

εξόδων οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

συστάσεις που εγκρίθηκαν παλαιότερα 

από την ολομέλεια και άπτονται της 

διαφάνειας και της οικονομικής 

λογοδοσίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0105/26 

Τροπολογία  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2017/2137(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 104 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 104α. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει 

ότι είναι ευθύνη των εκλεγμένων 

βουλευτών να χρησιμοποιούν τις δαπάνες 

για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και 

ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους 

βουλευτές που το επιθυμούν να 

δημοσιεύουν την κατάσταση δαπανών 

της αποζημίωσης γενικών εξόδων τους 

στις προσωπικές τους ιστοσελίδες· 

τονίζει το γεγονός ότι το κατ’ αποκοπή 

ποσό χρησιμοποιείται ευρέως και 

αναγνωρίζεται ως χρήσιμο εργαλείο στα 

κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας και της 

διαφάνειας της αποζημίωσης γενικών 

εξόδων δεν σημαίνει παραβίαση της 

ιδιωτικής ζωής και ότι δεν θα πρέπει να 

απαιτείται προς τούτο πρόσθετο 

προσωπικό στη διοίκηση του 

Κοινοβουλίου· αναμένει να του 

κοινοποιηθούν σε εύθετο χρόνο τα 

πορίσματα της ομάδας εργασίας για την 

αποζημίωση γενικών εξόδων· 

Or. en 

 


