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11.4.2018 A8-0137/20 

Τροπολογία  20 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 292 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 292 β. επισημαίνει την ασυνέπεια που 

προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί Επίτροποι 

αναφέρουν στο μητρώο συναντήσεών 

τους τη συνάντησή τους με τον κ. 

Barroso ως συνάντηση με την Goldman 

Sachs International· καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι είτε οι συναντήσεις με 

τον κ. Barroso δεν ήταν συναντήσεις με 

ομάδες συμφερόντων, οπότε δεν 

τηρήθηκε η υπόσχεση στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή και το μητρώο 

συναντήσεων της Επιτροπής δεν αποτελεί 

στην πραγματικότητα μητρώο 

διαφάνειας, ή οι συναντήσεις με τον κ. 

Barroso αντιμετωπίστηκαν ως 

συνεδριάσεις με εκπρόσωπο 

συμφερόντων, οπότε δεν τηρήθηκε μία 

από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η 

ειδική επιτροπή δεοντολογίας· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Τροπολογία  21 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 296 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 296 α. ζητεί από την Επιτροπή να 

υποβάλλει και να δημοσιεύει ετήσια 

έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής 

δεοντολογίας· επαναλαμβάνει ότι η 

ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας 

μπορεί να διατυπώνει οποιεσδήποτε 

συστάσεις για τη βελτίωση του κώδικα 

δεοντολογίας ή της εφαρμογής του· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Τροπολογία  22 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 296 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 296 β. διερωτάται κατά πόσον η 

πρόσφατη διαδικασία διορισμού του 

Γενικού Γραμματέα χωρίς τη δέουσα 

προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης 

ήταν προς το συμφέρον της υπηρεσίας, 

δεδομένου ιδίως ότι ο πρώην επικεφαλής 

του ιδιαίτερου γραφείου είχε ενημερωθεί 

εκ των προτέρων σχετικά με την πρόθεση 

του Γενικού Γραμματέα να 

συνταξιοδοτηθεί, ενώ δεν δόθηκε σε 

άλλους δυνητικούς υποψηφίους από τη 

δημόσια διοίκηση η δυνατότητα να 

υποβάλουν υποψηφιότητα· τονίζει ότι η 

ιδέα της μη προκήρυξης δεν συνάδει με 

τα σύγχρονα πρότυπα διαφάνειας· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Τροπολογία  23 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 322 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 322 α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

την κατάργηση της έκθεσης ανά χώρα σε 

μια δεύτερη έκθεση της Επιτροπής 

σχετικά με την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στην ΕΕ (ARES 

(2017)455202)· καλεί την Επιτροπή να 

επαναλάβει την υποβολή εκθέσεων, 

χωριστά από το οικονομικό εξάμηνο, 

σχετικά με την κατάσταση σε σχέση με 

τη διαφθορά στα κράτη μέλη, 

συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

των υποστηριζόμενων από την ΕΕ 

προσπαθειών για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να μην 

αξιολογεί τις προσπάθειες 

καταπολέμησης της διαφθοράς μόνον με 

βάση την οικονομική ζημία· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Τροπολογία  24 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 322 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 322 β. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει 

ανανεωμένες προσπάθειες για να 

μπορέσει η ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο 

μέρος της GRECO (ομάδα κρατών κατά 

της διαφθοράς)· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Τροπολογία  25 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 322 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 322 γ. υπενθυμίζει την αύξηση του 

αναλογιστικού ελλείμματος του 

επικουρικού ταμείου συντάξεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι Επίτροποι αντλούν χρήματα 

από το επικουρικό ταμείο συντάξεων ως 

πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου όντας εν ενεργεία 

Επίτροποι· καλεί τους συγκεκριμένους 

Επιτρόπους να συνεργαστούν για τη 

διόρθωση της κατάστασης, με την 

εθελοντική μείωση της επικουρικής 

σύνταξής τους ή την παραίτησή τους από 

αυτήν· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Τροπολογία  26 

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

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 323 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

323. λαμβάνει υπό σημείωση τα 

πορίσματα και τις συστάσεις της μελέτης 

του Θεματικού Τμήματος Δ «Μεταβατικές 

αποζημιώσεις για πρώην αξιωματούχους 

της ΕΕ - ελάχιστες προϋποθέσεις;»· καλεί 

την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 

συστάσεις αυτές και να δρομολογήσει 

αναθεώρηση των μεταβατικών 

αποζημιώσεων για τους πρώην 

αξιωματούχους της ΕΕ, προκειμένου να 

ενισχυθούν η διαφάνεια των 

αποζημιώσεων και η λογοδοσία για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ προς τους πολίτες· 

323. λαμβάνει υπό σημείωση τα 

πορίσματα και τις συστάσεις της μελέτης 

του Θεματικού Τμήματος Δ «Μεταβατικές 

αποζημιώσεις για πρώην αξιωματούχους 

της ΕΕ - ελάχιστες προϋποθέσεις;»· καλεί 

την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 

συστάσεις αυτές και να δρομολογήσει 

αναθεώρηση των μεταβατικών 

αποζημιώσεων για τους πρώην 

αξιωματούχους της ΕΕ, προκειμένου να 

ενισχυθούν η διαφάνεια των 

αποζημιώσεων και η λογοδοσία για τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ προς τους πολίτες· 

ζητεί ειδικότερα από τους πρώην 

αξιωματούχους της ΕΕ να απέχουν από 

δραστηριότητες προώθησης 

συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ για όσο διάστημα λαμβάνουν 

μεταβατική αποζημίωση· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Τροπολογία  27 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 326 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

326. αναγνωρίζει μεν την πρόοδο που 

έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 4 από 

τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν 

αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως 

σύμφωνες προς το άρθρο 60 του 

δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την 

Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της 

ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση 

όλων των μη στρατιωτικών αποστολών 

ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να 

μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα 

εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο 

έμμεσης διαχείρισης· 

326. επισημαίνει με ανησυχία ότι 4 από 

τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο 

πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας 

και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν 

αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως 

σύμφωνες προς το άρθρο 60 του 

δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την 

Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της 

ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση 

όλων των μη στρατιωτικών αποστολών 

ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να 

μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα 

εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο 

έμμεσης διαχείρισης· 

Or. en 

 

 


