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Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι το «σχέδιο δέσμης» 

επί του οποίου, μετά από δύσκολες και 

εντατικές διαπραγματεύσεις, επήλθε 

συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 

4ης Δεκεμβρίου 2012 αποτελείται από δύο 

στοιχεία: τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

για το έτος 2019 που καθορίζεται στο 

επίπεδο των 165 795,6 εκατομμυρίων EUR 

και 148 198,9 εκατομμυρίων EUR, 

αντιστοίχως, σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, 

και τέσσερις κοινές δηλώσεις καθώς και 

μία μονομερή δήλωση· 

1. υπενθυμίζει ότι το «σχέδιο δέσμης» 

επί του οποίου, μετά από δύσκολες και 

εντατικές διαπραγματεύσεις, επήλθε 

συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 

4ης Δεκεμβρίου 2012 αποτελείται από δύο 

στοιχεία: τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

για το έτος 2019 που καθορίζεται στο 

επίπεδο των 165 795,6 εκατομμυρίων EUR 

και 148 198,9 εκατομμυρίων EUR, 

αντιστοίχως, σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, 

και τέσσερις κοινές δηλώσεις καθώς και 

μία μονομερή δήλωση· πιστεύει 

ακράδαντα ότι οι εθνικές συνεισφορές 

των κρατών μελών θα πρέπει να 

αφαιρούνται από τον υπολογισμό του 

εθνικού ελλείμματος· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 

αναθεωρηθεί το ισχύον συνταξιοδοτικό 

καθεστώς για τους βουλευτές και να 

ευθυγραμμιστούν τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα με τα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης που ισχύουν για τους απλούς 

πολίτες των μεμονωμένων 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· 

καταδικάζει τις 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 

 

 


