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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0105/37 

Τροπολογία  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Javier 

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό 

Γραμματέα να υποβάλουν έκθεση σε 

σχέση, ιδίως, με τις ακόλουθες συστάσεις 

που έχουν ήδη εγκριθεί από το 

Κοινοβούλιο στο ψήφισμα για την 

απαλλαγή του 2015: 

 - την έκκληση να δημοσιεύονται 

στο ενδοδίκτυο οι ημερήσιες διατάξεις 

του Προεδρείου πολύ πριν από τη 

διεξαγωγή των συνεδριάσεων και να 

μειωθεί η προθεσμία της δημοσίευσης 

των πρακτικών των συνεδριάσεων, χωρίς 

να αναμένεται η διάθεσή τους σε όλες τις 

γλώσσες, και την έκκληση να 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 

Κοινοβουλίου τα σχετικά έγγραφα που 

έχουν υποβληθεί στο Προεδρείο από τον 

Γενικό Γραμματέα σε μηχαναγνώσιμη 

μορφή, εκτός αν η φύση των 

πληροφοριών που περιέχουν δεν το 

επιτρέπει, όπως, για παράδειγμα, για 

λόγους προστασίας προσωπικών 

δεδομένων·1α 

 - την έκκληση προς τον Γενικό 

Γραμματέα να δώσει τη δυνατότητα 

στους βουλευτές που το επιθυμούν να 

δημοσιεύουν σε δικές τους ιστοσελίδες 

λεπτομερή στοιχεία για τις πληρωμές 

αποζημιώσεων που τους καταβάλλει το 

Κοινοβούλιο, με κατάλληλα αρχεία 
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δεδομένων σε μορφή που επιτρέπει την 

περαιτέρω επεξεργασία τους με εύκολο 

τρόπο· 1β 

 - την έκκληση προς τη διοίκηση του 

Κοινοβουλίου να εκπονήσει έκθεση 

σχετικά με τη χρήση χώρων του 

Κοινοβουλίου από εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων και άλλες εξωτερικές 

οργανώσεις· 1γ 

 - την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι ο σημερινός κώδικας δεοντολογίας για 

τους βουλευτές μπορεί να χρειάζεται 

περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

ακόλουθα: 1δ 

  - παράλληλη αμειβόμενη 

απασχόληση των βουλευτών· 

  - δραστηριότητες 

εκπροσώπησης συμφερόντων από πρώην 

βουλευτές έναντι των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων, στο διάστημα κατά 

το οποίο δικαιούνται μεταβατική 

αποζημίωση· 

  - καταχώριση των 

δηλώσεων συμφερόντων των βουλευτών· 

  - σύνθεση και αρμοδιότητες 

της συμβουλευτικής επιτροπής· 

 - την έκκληση προς το Προεδρείο 

να ξεκινήσει διάλογο με τις τοπικές αρχές 

με σκοπό να αναζητηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο οι τελευταίες μπορούν να 

συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του 

Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 1ε 

 __________________ 

 1α Παράγραφοι 40 και 41 του 

ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 27ης Απριλίου 2017, με 

τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2015, Τμήμα I – 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2016/2152(DEC)) 

 1β Παράγραφος 47 του ψηφίσματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή 

όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, 

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2016/2152(DEC)) 

 1γ Παράγραφος 51 του ψηφίσματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή 

όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, 

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2016/2152(DEC)) 

 1δ Παράγραφος 52 του ψηφίσματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή 

όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, 

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2016/2152(DEC)) 

 1ε Παράγραφος 69 του ψηφίσματος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή 

όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, 

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(2016/2152(DEC)) 

Or. en 



 

AM\1150849EL.docx  PE618.413v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.4.2018 A8-0105/38 

Τροπολογία  38 

 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα 

να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

βελγικό οργανισμό σιδηροδρόμων 

προκειμένου να παρέχονται περισσότερα 

απευθείας δρομολόγια μεταξύ του 

σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-

Luxembourg και του αεροδρομίου 

Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι 

περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις 

βουλευτών, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος 

μετακίνησης και να μειωθεί το αποτύπωμα 

άνθρακα των βουλευτών· ζητεί από τη 

Γραμματεία να προωθήσει τα 

πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών 

μετακινήσεων για τους βουλευτές· 

35. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα 

να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

βελγικό οργανισμό σιδηροδρόμων 

προκειμένου να παρέχονται περισσότερα 

απευθείας δρομολόγια μεταξύ του 

σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-

Luxembourg και του αεροδρομίου 

Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι 

περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις 

βουλευτών, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος 

μετακίνησης και να μειωθεί το αποτύπωμα 

άνθρακα των βουλευτών· ζητεί από τη 

Γραμματεία να προωθήσει τα 

πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών 

μετακινήσεων για τους βουλευτές, 

σταματώντας, για παράδειγμα, να θέτει 

στη διάθεση των βουλευτών υπηρεσίες 

μετακίνησης με αυτοκίνητο προς το 

αεροδρόμιο τις ώρες στις οποίες 

υπάρχουν απευθείας σιδηροδρομικά 

δρομολόγια· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Τροπολογία  39 

 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 57α. παρατηρεί ότι ο αριθμός των 

θεατών που συγκεντρώνει το βραβείο 

LUX εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός, 

με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα αν 

είναι δικαιολογημένη η ύπαρξή του· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Τροπολογία  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 57β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς το Προεδρείο να συνεχίσει τον 

διάλογο με τις τοπικές αρχές με σκοπό να 

αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

τελευταίες μπορούν να συνεισφέρουν 

περαιτέρω στη χρηματοδότηση του 

Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/41 

Τροπολογία  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 64α. επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εν 

λόγω αποφάσεις για εξωτερική ανάθεση 

δεν μπορούν να εξηγήσουν το σύνολο του 

εξωτερικού προσωπικού και ότι, για 

παράδειγμα, στη Γενική Διεύθυνση 

Καινοτομίας και Τεχνολογικής 

Υποστήριξης (ΓΔ ITEC) είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί η αναλογία μεταξύ εξωτερικού 

προσωπικού και υπαλλήλων του 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Τροπολογία  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Javier 

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 87 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Amendment 

 87α. επαναλαμβάνει ότι θεωρεί 

εξαιρετικά λυπηρή την απόφαση για 

αλλαγή της επίπλωσης στα γραφεία των 

βουλευτών και των βοηθών τους στις 

Βρυξέλλες· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των επίπλων αυτών είναι σε καλή 

κατάσταση από άποψη χρήσης και 

εμφάνισης και ότι, συνεπώς, δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να αλλαχθούν· θεωρεί ότι 

απόψεις προερχόμενες από ορισμένους 

βουλευτές —σε αντιδιαστολή με μια 

γενική έρευνα— δεν συνιστούν από μόνες 

τους επαρκή αιτιολόγηση για την αλλαγή, 

και ότι τα επιχειρήματα της διοίκησης 

περί αισθητικής, μόδας ή παλαιότητας 

είναι εξίσου ανεπαρκή· παρατηρεί ότι 

αλλαγή μεμονωμένων επίπλων πρέπει να 

γίνεται μόνον όταν υπάρχουν σαφή 

σημάδια ζημίας ή μεγάλης φθοράς, ή 

προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος για 

την υγεία στον χώρο εργασίας, 

συγκεκριμένος ή πιο γενικός (π.χ. σε 

περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί γραφεία 

ή καρέκλες βελτιωμένης εργονομίας)· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Τροπολογία  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 87 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 87β. υπενθυμίζει στον Γενικό 

Γραμματέα τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποίησε η Επιτροπή 

Προσωπικού σχετικά με τα κοινά γραφεία 

για το προσωπικό, η οποία συγκέντρωσε 

3 000 απαντήσεις και έδειξε ότι το 80 % 

του προσωπικού είναι κατά των κοινών 

γραφείων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα 

να καταρτίσει σχέδιο για τη διαβούλευση 

με το προσωπικό και να δώσει συνέχεια 

στα αποτελέσματα της έρευνας· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Τροπολογία  44 

 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 100 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

100. σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο είναι 

ο εγγυητής για την καταβολή των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όταν και 

εάν το ταμείο αδυνατεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του 

Γενικού Γραμματέα ότι έχει υποβάλει στο 

Προεδρείο σχέδιο δράσης· 

100. σημειώνει ότι επί του παρόντος το 

Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων όταν και εάν το ταμείο 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του· καλεί για μια ακόμη 

φορά το Προεδρείο να αξιολογήσει την 

τρέχουσα κατάσταση του ταμείου 

συντάξεων το συντομότερο δυνατόν· 

καλεί το Προεδρείο να θυμηθεί την 

απόφασή του, της 1ης Απριλίου 2009, 

σύμφωνα με την οποία «το Κοινοβούλιο 

θα αναλάβει τη νομική ευθύνη να 

εγγυηθεί το δικαίωμα των βουλευτών που 

συνεισφέρουν στο συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, να εισπράξουν επικουρική 

σύνταξη, το οποίο θα διατηρηθεί και 

μετά την εξάντληση των πόρων του 

ταμείου», και να εξεύρει λύσεις για τη 

μείωση του ελλείμματος μέσω μιας 

αύξησης των εισφορών ή μέσω έκκλησης 

προς παλαιούς βουλευτές να βοηθήσουν 

αυτοβούλως παραιτούμενοι οικειοθελώς 

από τμήμα ή από το σύνολο της 

επικουρικής τους σύνταξης· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του 

Γενικού Γραμματέα ότι έχει υποβάλει στο 

Προεδρείο σχέδιο δράσης· ζητεί από το 

Προεδρείο να αξιολογήσει, στο πλαίσιο 

αυτό, και τη λειτουργία της ασφαλιστικής 

εταιρείας που διαχειρίζεται το ταμείο, 
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καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

δημοσιεύει τα ονόματα των δικαιούχων 

του ταμείου, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει 

στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με 

την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα· 

Or. en 

 


