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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/10 

Τροπολογία  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. σημειώνει ότι το επίπεδο του 

προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για 

το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53%, ποσοστό 

χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 

2018 (18,85%) και το χαμηλότερο που 

έχει σημειωθεί στον τομέα V εδώ και 

περισσότερο από 15 έτη· 

74. σημειώνει ότι το επίπεδο του 

προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για 

το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό 

κατά τι χαμηλότερο από αυτό που 

επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %)· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/11 

Τροπολογία  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 74 α. ζητεί μείωση κατά 15% 

τουλάχιστον των μηνιαίων αποδοχών των 

βουλευτών, καθώς και των ημερήσιων 

αποζημιώσεων και των οικονομικών 

παροχών τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ΑΓΕ, για να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα 

στους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 

βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη 

οικονομική, κοινωνική και ιστορική 

κατάσταση· καλεί το Προεδρείο του να 

επανεξετάσει τα μέτρα εφαρμογής του 

καθεστώτος των βουλευτών προκειμένου 

να εξοικονομηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι πόροι σε σχέση με τις 

παροχές των βουλευτών· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 74 β. ζητεί να ακυρωθούν πλήρως οι 

δαπάνες που αφορούν τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα· 

τονίζει το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα 

θα πρέπει να στηρίζονται εξ ολοκλήρου 

σε δικούς τους πόρους και να πάψουν να 

εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό του 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 



 

AM\1166537EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 74 γ. πιστεύει ότι ο στόλος αυτοκινήτων 

του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 

μεταφορά βουλευτών από τα κτίρια του 

Κοινοβουλίου στο αεροδρόμιο/σταθμό ή 

αντιστρόφως, και ότι για τον σκοπό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μικρά 

λεωφορεία· υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές 

έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

δωρεάν τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

στο Βέλγιο· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. υπενθυμίζει ότι, στις 23 Οκτωβρίου 

1997, στο ψήφισμά του για τον γενικό 

προϋπολογισμό του 1998, το Κοινοβούλιο 

κάλεσε το Προεδρείο του να ζητήσει από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο να διερευνήσει το 

καθεστώς προαιρετικής συντάξεως του 

Κοινοβουλίου, το οποίο οδήγησε στην 

έκδοση της γνώμης αριθ. 5/99 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ημερομηνία 16 

Ιουνίου 1999, σχετικά με το «ταμείο και 

σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· καλεί 

τώρα το Προεδρείο να ζητήσει επειγόντως 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει 

άλλη μια παρόμοια γνώμη σχετικά με το 

σύστημα και το ταμείο συνταξιοδότησης 

το 2019· 

80. υπενθυμίζει ότι, στις 23 Οκτωβρίου 

1997, στο ψήφισμά του για τον γενικό 

προϋπολογισμό του 1998, το Κοινοβούλιο 

κάλεσε το Προεδρείο του να ζητήσει από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο να διερευνήσει το 

καθεστώς προαιρετικής συντάξεως του 

Κοινοβουλίου, το οποίο οδήγησε στην 

έκδοση της γνώμης αριθ. 5/99 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ημερομηνία 16 

Ιουνίου 1999, σχετικά με το «ταμείο και 

σύστημα συνταξιοδότησης των βουλευτών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»· καλεί 

τώρα το Προεδρείο να ζητήσει επειγόντως 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει 

άλλη μια παρόμοια γνώμη σχετικά με το 

σύστημα και το ταμείο συνταξιοδότησης 

το 2019· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

αναθεωρηθεί η απόφαση 2005/684/ΕΚ 

σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, 

προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 

14, ούτως ώστε τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα των βουλευτών να είναι 

σύμφωνα με τις επιταγές των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 

ισχύουν για τους απλούς πολίτες των 

επιμέρους κρατών μελών, όσον αφορά 

τόσο τον υπολογισμό του ύψους της 

σύνταξης όσο και τις απαιτήσεις που 

συνδέονται με το όριο ηλικίας και τις 

ασφαλιστικές εισφορές που τους 

παρέχουν δικαίωμα σύνταξης· ζητεί να 

υπολογιστούν εκ νέου οι συντάξεις που 
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καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης στους πρώην βουλευτές οι 

οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα πριν και μετά την έναρξη 

εφαρμογής του ισχύοντος καθεστώτος· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/15 

Τροπολογία  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

81. υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε 

ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που 

συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής 

συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει 

το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη 

των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων 

και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· ως εκ 

τούτου, καλεί τον Γενικό Γραμματέα και 

το Προεδρείο, τηρώντας στο ακέραιο το 

καθεστώς των βουλευτών, να θεσπίσουν 

επειγόντως με το ταμείο συνταξιοδότησης 

ένα σαφές σχέδιο, ούτως ώστε το 

Κοινοβούλιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις 

και τις ευθύνες του για το καθεστώς 

προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών 

του αμέσως μετά τις εκλογές του 2019· 

81. παρατηρεί ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του 

Κοινοβουλίου δέχτηκε ότι το ταμείο 

συνταξιοδότησης που συνδέεται με το 

καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των 

βουλευτών θα εξαντλήσει το κεφάλαιό του 

πολύ πριν από τη λήξη των υποχρεώσεων 

χορήγησης συντάξεων και πιθανώς ήδη 

πριν από το 2024· ως εκ τούτου, καλεί τον 

Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να 

καταρτίσουν επειγόντως σαφές σχέδιο 

όσον αφορά το ταμείο συνταξιοδότησης, 

ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των 

πολιτών της Ένωσης με πρόσθετο 

κόστος· 

Or. en 

 


