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Τροπολογία 1
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι οι οριστικές 
πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2018 
ανήλθαν σε 1 950 687 373 EUR, ή 18,9% 
των πιστώσεων του Τομέα V του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου9για 
τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 
2018, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 2,2% σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2017 (1 909 590 000 
EUR)·

1. σημειώνει ότι οι οριστικές 
πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2018 
ανήλθαν σε 1 950 687 373 EUR, ή 18,9% 
των πιστώσεων του Τομέα V του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου9 για 
τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης συνολικά για το 
2018, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 2,2% σε σχέση με τον 
προϋπολογισμού του 2017 (1 909 590 000 
EUR)· τονίζει ότι η αύξηση αυτή 
υπερβαίνει το ποσοστό πληθωρισμού του 
Βελγίου το 2017 που ανήλθε μόλις στο 
2,05 %·

_________________ _________________
9 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).

9 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. λαμβάνει υπό σημείωση το ειδικό 
πόρισμα σχετικά με το Κοινοβούλιο, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου 

10. λαμβάνει υπό σημείωση το ειδικό 
πόρισμα σχετικά με το Κοινοβούλιο, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου 
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για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει 
ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων 
που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, έκριναν αναγκαίο να 
ενισχυθεί επειγόντως η προστασία 
προσώπων και εγκαταστάσεων· παρατηρεί 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε 
αδυναμίες στις διαδικασίες που 
διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι, για την σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων συγκεκριμένων 
έργων που αφορούν την ασφάλεια των 
κτιρίων, το Κοινοβούλιο προσέφυγε σε 
ήδη υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια και ότι 
ο σχεδιασμός αυτών των συμβάσεων-
πλαισίων παρείχε στο Κοινοβούλιο τη 
δυνατότητα να αναθέσει εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονταν στον αρχικό πίνακα 
τιμών βάσει μίας μόνο προσφοράς 
υποβαλλόμενης από τον ανάδοχο· 
σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο εφάρμοσε 
την προσέγγιση αυτή σε δύο από τις 
τέσσερις διαδικασίες που εξέτασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να 
μην εξασφαλίσει, ενδεχομένως, τη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή·

για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει 
ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων 
που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, έκριναν αναγκαίο να 
ενισχυθεί επειγόντως η προστασία 
προσώπων και εγκαταστάσεων· σημειώνει 
τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τις διαδικασίες που 
διοργανώθηκαν από το Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή· σημειώνει ότι, για την 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
συγκεκριμένων έργων που αφορούν την 
ασφάλεια των κτιρίων, το Κοινοβούλιο 
προσέφυγε σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις-
πλαίσια και ότι ο σχεδιασμός αυτών των 
συμβάσεων-πλαισίων παρείχε στο 
Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να αναθέσει 
ουσιώδεις εργασίες σχετιζόμενες με την 
ασφάλεια, που δεν περιλαμβάνονταν στον 
αρχικό πίνακα τιμών βάσει μίας μόνο 
προσφοράς υποβαλλόμενης από τον 
ανάδοχο· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο 
έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αυτή σε 
δύο από τις τέσσερις διαδικασίες που 
εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. ro

Τροπολογία 3
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. λαμβάνει υπό σημείωση το ειδικό 
πόρισμα σχετικά με το Κοινοβούλιο, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου 
για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει 
ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων 

10. λαμβάνει υπό σημείωση το ειδικό 
πόρισμα σχετικά με το Κοινοβούλιο, το 
οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου 
για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου»)· σημειώνει 
ότι, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων 
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που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, έκριναν αναγκαίο να 
ενισχυθεί επειγόντως η προστασία 
προσώπων και εγκαταστάσεων· παρατηρεί 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε 
αδυναμίες στις διαδικασίες που 
διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι, για την σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων συγκεκριμένων 
έργων που αφορούν την ασφάλεια των 
κτιρίων, το Κοινοβούλιο προσέφυγε σε 
ήδη υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια και ότι 
ο σχεδιασμός αυτών των συμβάσεων-
πλαισίων παρείχε στο Κοινοβούλιο τη 
δυνατότητα να αναθέσει εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονταν στον αρχικό πίνακα 
τιμών βάσει μίας μόνο προσφοράς 
υποβαλλόμενης από τον ανάδοχο· 
σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο εφάρμοσε 
την προσέγγιση αυτή σε δύο από τις 
τέσσερις διαδικασίες που εξέτασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να 
μην εξασφαλίσει, ενδεχομένως, τη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή·

που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα 
θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου 
του Κοινοβουλίου, έκριναν αναγκαίο να 
ενισχυθεί επειγόντως η προστασία 
προσώπων και εγκαταστάσεων· παρατηρεί 
με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εντόπισε αδυναμίες στις διαδικασίες που 
διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή· σημειώνει ότι, για την σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων συγκεκριμένων 
έργων που αφορούν την ασφάλεια των 
κτιρίων, το Κοινοβούλιο προσέφυγε σε 
ήδη υπάρχουσες συμβάσεις-πλαίσια και ότι 
ο σχεδιασμός αυτών των συμβάσεων-
πλαισίων παρείχε στο Κοινοβούλιο τη 
δυνατότητα να αναθέσει εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονταν στον αρχικό πίνακα 
τιμών βάσει μίας μόνο προσφοράς 
υποβαλλόμενης από τον ανάδοχο· 
σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο εφάρμοσε 
την προσέγγιση αυτή σε δύο από τις 
τέσσερις διαδικασίες που εξέτασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα να 
μην εξασφαλίσει, ενδεχομένως, τη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή·

Or. en

Τροπολογία 4
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο 
κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αναγνωρίζοντας ότι ο διαγωνισμός 
ενδέχεται να μην πραγματοποιήθηκε με 
τον βέλτιστο δυνατό τρόπο· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι οι νέες συμβάσεις-πλαίσια 
που συνήφθηκαν σε αυτόν τον τομέα, με 
πέντε αναδόχους, βασίζονται σε νέα 
προκήρυξη διαγωνισμού για να 

11. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση που έδωσε το Κοινοβούλιο 
κατά τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, στην οποία 
αναγνωρίζει ότι, δεδομένου του ειδικού 
πλαισίου (πίεση χρόνου και ειδική δομή 
της αγοράς), ο ανταγωνισμός ενδέχεται να 
μην πραγματοποιήθηκε με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο· σημειώνει με ικανοποίηση 
ότι οι νέες συμβάσεις-πλαίσια που 
συνήφθηκαν σε αυτόν τον τομέα, με πέντε 
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εξασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισμός 
τιμών·

αναδόχους, βασίζονται σε νέα προκήρυξη 
διαγωνισμού για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ανταγωνισμός τιμών·

Or. ro

Τροπολογία 5
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. λαμβάνει υπό σημείωση τις 
απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο 
κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγνωρίζοντας 
ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να μην 
πραγματοποιήθηκε με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι 
νέες συμβάσεις-πλαίσια που συνήφθηκαν 
σε αυτόν τον τομέα, με πέντε αναδόχους, 
βασίζονται σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού 
για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ανταγωνισμός τιμών·

11. σημειώνει με ανησυχία τις 
απαντήσεις που έδωσε το Κοινοβούλιο 
κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναγνωρίζοντας 
ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να μην 
πραγματοποιήθηκε με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι 
νέες συμβάσεις-πλαίσια που συνήφθηκαν 
σε αυτόν τον τομέα, με πέντε αναδόχους, 
βασίζονται σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού 
για να εξασφαλιστεί επαρκής 
ανταγωνισμός τιμών·

Or. en

Τροπολογία 6
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι δύο έλεγχοι που 
αφορούν τις ομάδες επισκεπτών και το 
επίδομα κοινοβουλευτικής επικουρίας 
αποτελούν μέρος της δραστηριότητας του 
2019 και οι σχετικές με αυτούς εκθέσεις θα 
καταρτισθούν στις αρχές του 2020·

16. σημειώνει ότι δύο έλεγχοι που 
αφορούν τις ομάδες επισκεπτών και το 
επίδομα κοινοβουλευτικής επικουρίας 
αποτελούν μέρος της δραστηριότητας του 
2019 και οι σχετικές με αυτούς εκθέσεις θα 
καταρτισθούν στις αρχές του 2020· ζητεί 
από τον ελεγκτή να ενημερώνει την 
επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού 
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και για τα δύο αποτελέσματα μόλις αυτά 
καταστούν διαθέσιμα·

Or. en

Τροπολογία 7
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός 
ότι η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή δεν 
είναι δημόσια· επιμένει ότι η εν λόγω 
έκθεση πρέπει να δημοσιοποιείται κάθε 
χρόνο και να αποστέλλεται στους 
βουλευτές την ίδια χρονική στιγμή που 
αποστέλλεται στον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
για την έκθεση του 2018, λήφθηκε 
απόφαση τον Ιανουάριο του 2020 
σύμφωνα με την οποία οι βουλευτές 
μπορούν να βλέπουν την εν λόγω έκθεση 
μόνο κατόπιν αιτήματος για την 
εφαρμογή διαδικασίας ασφαλούς 
αίθουσας ανάγνωσης· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο περιορισμός της 
πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο, το 
οποίο αφορά τη χρήση δημόσιων πόρων, 
δίνει την αλγεινή εντύπωση ότι υπάρχει 
κάτι προς απόκρυψη·

Or. en

Τροπολογία 8
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17α. θεωρεί λυπηρό το ότι δεν υπήρξε 
συνέχεια σε ορισμένες από τις συστάσεις 
του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου 
σχετικά με την απαλλαγή για το 2017 και 
ότι το έγγραφο επακολούθησης της 
απαλλαγής δεν περιλαμβάνει καμία 
σχετική αιτιολόγηση· επιμένει ότι είναι 
σημαντικό να είναι συχνότερες οι 
ευκαιρίες διαβούλευσης με τον Γενικό 
Γραμματέα στους κόλπους της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
σχετικά με προβλήματα που άπτονται του 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και 
της εκτέλεσής του·

Or. en

Τροπολογία 9
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, η 
εκστρατεία επικοινωνίας ξεκίνησε με 
επιτυχία· επισημαίνει την αυξημένη 
συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2019·

21. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, η 
εκστρατεία επικοινωνίας ξεκίνησε με 
επιτυχία· επισημαίνει την αύξηση της 
συμμετοχής των πολιτών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2019, αν και σε ορισμένες 
χώρες παρέμεινε πολύ χαμηλή· θεωρεί ότι 
οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να έχουν 
μόνιμο χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις χώρες αυτές·

Or. es

Τροπολογία 10
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21



AM\1199139EL.docx 9/132 PE646.990v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, η 
εκστρατεία επικοινωνίας ξεκίνησε με 
επιτυχία· επισημαίνει την αυξημένη 
συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2019·

21. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, ξεκίνησε η 
εκστρατεία επικοινωνίας· επισημαίνει την 
αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

Or. en

Τροπολογία 11
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρόλο που η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου 
απέρριψε τον προϋπολογισμό που 
ζητήθηκε για τη δημιουργία 
παρατηρητηρίου για την τεχνητή 
νοημοσύνη, η πρωτοβουλία αυτή 
εξακολουθεί, κατά τα φαινόμενα, να 
βρίσκεται υπό εξέλιξη με τη μορφή ομάδας 
εργασίας· ανησυχεί σοβαρά για την 
εμφανή καταστρατήγηση μιας 
δημοκρατικής απόφασης που έλαβαν οι 
βουλευτές του Κοινοβουλίου, η οποία 
αποτελεί ιδιαίτερα λυπηρό προηγούμενο· 
συνιστά να διακοπεί αμέσως η 
δραστηριότητα αυτής της ομάδας εργασίας 
έως ότου η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αποφασίσει να 
διαθέσει προϋπολογισμό γι αυτήν·

23. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρόλο που η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου 
απέρριψε τον προϋπολογισμό που 
ζητήθηκε για τη δημιουργία 
παρατηρητηρίου για την τεχνητή 
νοημοσύνη, η πρωτοβουλία αυτή 
εξακολουθεί, κατά τα φαινόμενα, να 
βρίσκεται υπό εξέλιξη με τη μορφή ομάδας 
εργασίας· ανησυχεί σοβαρά για την 
εμφανή καταστρατήγηση, για ακόμη μία 
φορά, μιας δημοκρατικής απόφασης που 
έλαβαν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου· 
θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι πολύ 
επικίνδυνη και αποτελεί ιδιαίτερα λυπηρό 
προηγούμενο· συνιστά να διακοπεί αμέσως 
η δραστηριότητα αυτής της ομάδας 
εργασίας έως ότου η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή αποφασίσει να 
διαθέσει προϋπολογισμό γι αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 12
Tamás Deutsch



PE646.990v02-00 10/132 AM\1199139EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) εκφράζει την ανησυχία του για την 
καθυστέρηση στην κατασκευή του 
κτιρίου Konrad Adenauer στο 
Λουξεμβούργο, η παράδοση του οποίου 
είχε προγραμματιστεί αρχικά για το 2018, 
αλλά πλέον δεν προβλέπεται να γίνει πριν 
από το 2023, και ζητεί από την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού να 
αναφέρει χωρίς καθυστέρηση τους 
λόγους για αυτή την καθυστέρηση αλλά 
και για την αύξηση του κόστους 
κατασκευής·

Or. hu

Τροπολογία 13
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί τη διοίκηση να επιστήσει την 
προσοχή στον κώδικα δεοντολογίας για 
τους βουλευτές, ο οποίος ορίζει ότι οι 
βουλευτές πρέπει να ενεργούν 
αποκλειστικά και μόνο προς το δημόσιο 
συμφέρον και να ασκούν το έργο τους με 
ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, ανοικτό 
πνεύμα, επιμέλεια, εντιμότητα, αίσθημα 
ευθύνης και σεβασμό προς την υπόληψη 
του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ο 
κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τις 
αντιμετωπίζουν οι βουλευτές, και 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην 
βουλευτών·

26. καλεί τη διοίκηση να επιστήσει την 
προσοχή στον κώδικα δεοντολογίας για 
τους βουλευτές, ο οποίος ορίζει ότι οι 
βουλευτές πρέπει να ενεργούν 
αποκλειστικά και μόνο προς το δημόσιο 
συμφέρον και να ασκούν το έργο τους με 
ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, ανοικτό 
πνεύμα, επιμέλεια, εντιμότητα, αίσθημα 
ευθύνης και σεβασμό προς την υπόληψη 
του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ο 
κώδικας δεοντολογίας ορίζει τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο 
με τον οποίο θα πρέπει να τις 
αντιμετωπίζουν οι βουλευτές, και 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην 
βουλευτών· καλεί το Κοινοβούλιο να 
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διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με 
τον κώδικα δεοντολογίας, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά το προορατικό και 
συστηματικό αίτημα του Κοινοβουλίου, 
προς τους πρώην βουλευτές, να 
ενημερώνεται για την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα μετά τη λήξη της θητείας 
τους, καθώς και για την τακτική 
ενημέρωση της αρμόδιας για την 
απαλλαγή αρχής σχετικά με τη 
συμμόρφωση των βουλευτών με τον 
κώδικα δεοντολογίας·

Or. en

Τροπολογία 14
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπενθυμίζει ότι οι βουλευτές ήταν 
υποχρεωμένοι να παρέχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες στις δηλώσεις οικονομικών 
συμφερόντων τους σε σχέση με το 
μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας 5 
το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι εξακολουθεί να μην είναι 
υποχρεωτικό για τους βουλευτές να 
παρέχουν ακριβή στοιχεία για 
αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες εξωτερικές 
δραστηριότητες· καλεί τις 
κοινοβουλευτικές υπηρεσίες να 
βελτιώσουν τους μηχανισμούς 
παρακολούθησης και επαλήθευσης των 
δηλώσεων, ώστε να περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς ελέγχους τουλάχιστον για τις 
δηλώσεις στις οποίες τα εισοδήματα που 
δεν προέρχονται από τη βουλευτική 
δραστηριότητα είναι, συγκριτικά, υψηλά· 
καλεί το Προεδρείο να ενισχύσει τις 
κοινοβουλευτικές υπηρεσίες για να έχουν 
τη δυνατότητα να ζητούν πρόσθετες 
πληροφορίες από τους βουλευτές, εφόσον 
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αυτό απαιτείται για λόγους επαλήθευσης· 
καλεί, επιπλέον, το Προεδρείο να 
διασφαλίσει ότι οι βουλευτές 
συμμορφώνονται με τους κανόνες για τη 
δήλωση των οικονομικών και άλλων 
συμφερόντων τους που περιέχονται στον 
κώδικα δεοντολογίας, μεταξύ άλλων με 
την επιβολή κυρώσεων στους βουλευτές·

Or. en

Τροπολογία 15
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
Ρύθμιση σχετικά με τη μεταφορά των 
βουλευτών στους τόπους εργασίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εφεξής «η 
ρύθμιση»)· θεωρεί υπερβολικά ασαφείς 
τις διατάξεις, εντός της ρύθμισης, που 
καθορίζουν τους όρους χρήσης των 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε μόνιμη 
βάση από τον Πρόεδρο, τον Γενικό 
Γραμματέα, τον Αναπληρωτή γενικό 
γραμματέα και κάθε πρόεδρο πολιτικής 
ομάδας· ζητεί από το Προεδρείο να 
αναθεωρήσει τη ρύθμιση, προκειμένου να 
θεσπιστούν αυστηρότεροι όροι για τη 
χρήση των αυτοκινήτων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου 
διακράτησης για έξι εβδομάδες πριν από 
τις εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 16
Tamás Deutsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της 
δημοκρατίας· υπενθυμίζει ότι, μεταξύ 
άλλων, οι διαπιστευμένοι 
κοινοβουλευτικοί βοηθοί (ΔΚΒ) ενδέχεται 
να βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση 
λόγω της σύμβασης εργασίας τους· καλεί 
τον Γενικό Γραμματέα να λάβει υπόψη 
αυτή την ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ 
ενεργούν ως μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος, και να επεκτείνει τις 
επιλογές προστασίας των συμβάσεων που 
παρέχει το Κοινοβούλιο για ΔΚΒ που 
έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης σε 
ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν ως μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος·

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
δημοκρατίας· υπενθυμίζει ότι, μεταξύ 
άλλων, οι διαπιστευμένοι 
κοινοβουλευτικοί βοηθοί (ΔΚΒ) ενδέχεται 
να βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση 
λόγω της σύμβασης εργασίας τους· καλεί 
τον Γενικό Γραμματέα να λάβει υπόψη 
αυτή την ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ 
ενεργούν ως μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 17
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) ενδέχεται να βρίσκονται σε μια 
ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της σύμβασης 
εργασίας τους· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
επεκτείνει τις επιλογές προστασίας των 
συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο 
για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα 

27. Είναι της γνώμης ότι η προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας 
και έχει ζωτική σημασία για την πρόληψη 
και αποτροπή των παράνομων 
δραστηριοτήτων και παραπτωμάτων· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση 
λόγω της σύμβασης εργασίας τους· 
επισημαίνει με έντονη ανησυχία τη 
δήλωση του Γενικού Γραμματέα 
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
«οι κανόνες για την καταγγελία 
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παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν 
ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

δυσλειτουργιών έχουν εφαρμογή στους 
διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 
βοηθούς, αλλά το Κοινοβούλιο δεν μπορεί 
να παράσχει προστασία της 
απασχόλησης»· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
επεκτείνει τις επιλογές προστασίας των 
συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο 
για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα 
παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν 
ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 18
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) ενδέχεται να βρίσκονται σε μια 
ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της σύμβασης 
εργασίας τους· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
επεκτείνει τις επιλογές προστασίας των 
συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο 
για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα 
παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν 
ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) ενδέχεται να βρίσκονται σε μια 
ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της σύμβασης 
εργασίας τους· επιμένει ότι η έλλειψη 
αποτελεσματικής προστασίας των ΔΚΒ 
συνιστά ένα πολύ σημαντικό κενό στην 
πολιτική του Κοινοβουλίου για την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
διερευνήσει και να επεκτείνει τις επιλογές 
προστασίας των συμβάσεων που παρέχει 
το Κοινοβούλιο για ΔΚΒ που έχουν πέσει 
θύματα παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι 
ενεργούν ως μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος·
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Or. es

Τροπολογία 19
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) ενδέχεται να βρίσκονται σε μια 
ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της σύμβασης 
εργασίας τους· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
επεκτείνει τις επιλογές προστασίας των 
συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο 
για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα 
παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν 
ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

27. θεωρεί ότι η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι, μεταξύ άλλων, οι 
διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί 
(ΔΚΒ) ενδέχεται να βρίσκονται σε μια 
ιδιαίτερη κατάσταση λόγω της σύμβασης 
εργασίας τους· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει υπόψη αυτή την 
ιδιαιτερότητα όταν οι ΔΚΒ ενεργούν ως 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, και να 
επεκτείνει τις επιλογές προστασίας των 
συμβάσεων που παρέχει το Κοινοβούλιο 
για ΔΚΒ που έχουν πέσει θύματα 
παρενόχλησης σε ΔΚΒ οι οποίοι ενεργούν 
ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος· ζητεί 
από τον Γενικό Γραμματέα να βρει μια 
λύση για το γεγονός ότι οι μισθοί των 
ΔΚΒ μπορούν να κατευθυνθούν 
αποκλειστικά σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Βελγίου, κάτι που 
έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα της 
ενιαίας νομισματικής ένωσης και ένωσης 
πληρωμών· επιπλέον, υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά 
με την καταγγελία της σύμβασης για τους 
ΔΚΒ δεν προβλέπουν τη δυνατότητα 
καταγγελίας με «αμοιβαία συναίνεση» 
που θα ήταν ένας τρόπος για να 
αναγνωρίζεται η ειδική πολιτική σχέση 
μεταξύ βουλευτών και βοηθών, όπου 
αμφότερα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι έχει 
παύσει η αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
επωφελούνται από μια λύση από κοινού.

Or. en
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Τροπολογία 20
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. όσον αφορά το ζήτημα της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, επαναλαμβάνει τη σθεναρή 
υποστήριξή του προς τον πρώην 
εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής των 
Περιφερειών στην αναζήτηση 
κατάλληλου και δίκαιου διακανονισμού 
για την υπόθεσή του, παρενόχλησης 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, μέσω 
της διαδικασίας διαμεσολάβησης· καλεί 
τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να τονίσει 
στην ανακοίνωσή του προς την Επιτροπή 
των Περιφερειών, την έντονη 
αποδοκιμασία σχετικά με την ξεκάθαρη 
άγνοια της Επιτροπής των Περιφερειών 
όσον αφορά τα πολυάριθμα ψηφίσματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
παροτρύνουν την Επιτροπή να προβεί σε 
διακανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 21
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί το Κοινοβούλιο να 
αξιοποιήσει την πρόσφατα εγκριθείσα 
οδηγία (ΕΕ) 2019/193711για την 

28. καλεί το Κοινοβούλιο να 
προσαρμόσει πλήρως του εσωτερικούς 
του κανόνες που περιέχονται στον 
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προστασία των προσώπων που 
καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της 
Ένωσης και να επικαιροποιήσει τους 
εσωτερικούς κανόνες της για την 
εφαρμογή του άρθρο 22γ του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης·

κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης με 
την πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία (ΕΕ) 
2019/1937[1] σχετικά με την προστασία 
των προσώπων που καταγγέλλουν 
παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ασφαλών 
διαύλων καταγγελίας· ζητεί επιπλέον από 
το Κοινοβούλιο να εγγυάται το ίδιο 
επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος, όπως και για τα 
θύματα παρενόχλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
ασχολείται με την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· ζητεί 
από τον Γενικό Γραμματέα να θεσπίσει 
υποχρεωτική κατάρτιση για τα 
διευθυντικά στελέχη τα οποία δυνητικά 
θα μπορούσαν να λάβουν κάποια έκθεση 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και να 
αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού του Κοινοβουλίου σχετικά με 
την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος·

_________________
11 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, 
σχετικά με την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις 
του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 
26.11.2019, σ. 17).

Or. en

Τροπολογία 22
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επαναλαμβάνει το αίτημά του 
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το 
Προεδρείο να επανεξετάσουν τη 
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δυνατότητα να συνοδεύουν οι ΔΚΒ, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις που θα 
προσδιοριστούν, τους βουλευτές στις 
επίσημες κοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως 
έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· 
καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
διερευνήσει τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις και τις οργανωτικές και 
υλικοτεχνικές παραμέτρους των 
αποστολών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 23
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. επαναλαμβάνει το αίτημά του 
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το 
Προεδρείο να επανεξετάσουν τη 
δυνατότητα να συνοδεύουν οι ΔΚΒ, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις που θα 
προσδιοριστούν, τους βουλευτές στις 
επίσημες κοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως 
έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· 
καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
διερευνήσει τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις και τις οργανωτικές και 
υλικοτεχνικές παραμέτρους των 
αποστολών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 24
Lara Wolters, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επαναλαμβάνει το αίτημά του 
προς τη Διάσκεψη των Προέδρων και το 
Προεδρείο να εξετάσουν τη δυνατότητα 
να μπορούν οι διαπιστευμένοι βοηθοί, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις που θα 
καθοριστούν, να συνοδεύουν τους 
βουλευτές στις επίσημες 
κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και 
αποστολές, όπως έχουν επανειλημμένα 
ζητήσει οι βουλευτές·

Or. en

Τροπολογία 25
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για 
την καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα 
με την οποία βουλευτές υποχρεώνουν 
ΔΚΒ να πραγματοποιούν αποστολές, 
ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή 
αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής ή 
ακόμη χωρίς έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι 
η συγκεκριμένη πρακτική αφήνει 
περιθώρια για καταχρηστική 
συμπεριφορά: όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν 
χωρίς εντολή αποστολής, όχι μόνο 
καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα 
έξοδα, αλλά επιπλέον δεν καλύπτονται 
από την ασφάλιση του τόπου εργασίας 
τους· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσει τις 
καταγγελίες για την πρακτική αυτή και να 
υποβάλει σχετική έκθεση στο τέλος του 
χρόνου·

Or. en
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Τροπολογία 26
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για 
την καταγγελλόμενη πρακτική σύμφωνα 
με την οποία βουλευτές υποχρεώνουν 
ΔΚΒ να πραγματοποιούν αποστολές, 
ιδίως στο Στρασβούργο, χωρίς εντολή 
αποστολής, χωρίς έξοδα αποστολής ή 
ακόμη χωρίς έξοδα ταξιδίου· πιστεύει ότι 
η συγκεκριμένη πρακτική αφήνει 
περιθώρια για καταχρηστική 
συμπεριφορά: όταν οι ΔΚΒ ταξιδεύουν 
χωρίς εντολή αποστολής, όχι μόνο 
καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι τα 
έξοδα, αλλά επιπλέον δεν καλύπτονται 
από την ασφάλιση του τόπου εργασίας 
τους· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
διερευνήσει τις καταγγελίες για την 
πρακτική αυτή και να υποβάλει σχετική 
έκθεση στο τέλος του χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 27
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. χαιρετίζει την απόφαση του 
Προεδρείου της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά 
με το προσωπικό με ιθαγένεια του 
Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την 
οποία κανένας υπάλληλος δεν θα απολυθεί 
λόγω της βρετανικής ιθαγένειάς του· 
κατανοεί ότι οι κατά περίπτωση 
αξιολογήσεις που είχαν διενεργηθεί μέχρι 
την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί 
αρχικά για την αποχώρηση του Ηνωμένου 

30. χαιρετίζει την απόφαση του 
Προεδρείου της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά 
με το προσωπικό με ιθαγένεια του 
Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την 
οποία κανένας υπάλληλος δεν θα απολυθεί 
λόγω της βρετανικής ιθαγένειάς του· 
κατανοεί ότι οι κατά περίπτωση 
αξιολογήσεις που είχαν διενεργηθεί μέχρι 
την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί 
αρχικά για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
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Βασιλείου για τους συμβασιούχους και 
τους έκτακτους υπαλλήλους με ιθαγένεια 
του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επέφεραν 
τον τερματισμό καμίας σύμβασης· 
αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές ομάδες 
διεξάγουν τις δικές τους κατά περίπτωση 
αξιολογήσεις για το προσωπικό τους·

Βασιλείου για τους συμβασιούχους και 
τους έκτακτους υπαλλήλους με ιθαγένεια 
του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επέφεραν 
τον τερματισμό καμίας σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 28
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. εφιστά την προσοχή στον στόχο 
μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 
σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το 
Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 
θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι αυτή η σημαντική μείωση μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις 
του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα·

31. σημειώνει την επιτυχημένη 
υλοποίηση του στόχου μείωσης του 
προσωπικού κατά 5%, σύμφωνα με τον 
οποίο το 2018 το Κοινοβούλιο όφειλε να 
καταργήσει 60 θέσεις από τον πίνακα 
προσωπικού του· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται το υψηλό 
επίπεδο επιδόσεων του Κοινοβουλίου, 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα να 
παρέχονται εγγυήσεις για την υπεύθυνη 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
εξοικονόμηση πόρων κατά περίπτωση· 
πιστεύει ότι ενδέχεται να προβλεφθούν 
περαιτέρω εξοικονομήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. εφιστά την προσοχή στον στόχο 31. εφιστά την προσοχή στον στόχο 
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μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 
σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το 
Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 
θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι αυτή η σημαντική μείωση μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις 
του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα·

μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 
σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το 
Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 
θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, 
παρά τον στόχο μείωσης του 
προσωπικού, το Κοινοβούλιο 
δημιούργησε μια νέα γενική διεύθυνση, 
την EPRS, και ότι η κατάργηση 60 
θέσεων από το οργανόγραμμα 
αντισταθμίστηκε από τους 60 
μεταφραστές της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ που 
αποσπάστηκαν στην εν λόγω νέα 
υπηρεσία στο πλαίσιο της συμφωνίας 
συνεργασίας του 2014 των δύο αυτών 
Επιτροπών με το Κοινοβούλιο· σε κάθε 
περίπτωση, εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι αυτή η σημαντική μείωση 
επηρέασε άλλες υπηρεσίες που επίσης 
πάσχουν ήδη από έλλειψη προσωπικού, 
όπως η ΓΔ INLO και η ΓΔ PERS, κάτι 
που αναμφίβολα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στις επιδόσεις του Κοινοβουλίου, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα·

Or. es

Τροπολογία 30
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. εφιστά την προσοχή στον στόχο 
μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 
σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το 
Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 
θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι αυτή η σημαντική μείωση μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις 
του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα·

31. εφιστά την προσοχή στον στόχο 
μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 
σύμφωνα με τον οποίο το 2018 το 
Κοινοβούλιο όφειλε να καταργήσει 60 
θέσεις από τον πίνακα προσωπικού του· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι αυτή η σημαντική μείωση μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις 
του Κοινοβουλίου, τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα· πιστεύει 
ακράδαντα ότι είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστεί μια στρατηγική επικοινωνίας 
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που θα απευθύνεται στο Συμβούλιο, στα 
κράτη μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες 
για την αντιμετώπιση της άδικης, ευρέως 
διαδεδομένης κριτικής που ασκείται εδώ 
και χρόνια στη δημόσια διοίκηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ανησυχεί για τον αριθμό των 
υπαλλήλων που βρίσκονται σε 
μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις 
ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση 
και τη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
καλεί τη διοίκηση να αναλάβει προορατική 
δράση έναντι του ενδιαφερόμενου 
προσωπικού, να αξιολογήσει προσεκτικά 
τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και 
να διασφαλίσει την ισόρροπη κατανομή 
των καθηκόντων· ζητεί να υποβληθεί 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί ως απάντηση στις μακροχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες έως τις 30 Ιουνίου 
2020·

32. ανησυχεί για τον αριθμό των 
υπαλλήλων που βρίσκονται σε 
μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και για 
την κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό 
των περιπτώσεων επαγγελματικής 
εξουθένωσης και εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές 
τις περιπτώσεις ενδέχεται να σχετίζονται 
με την εξάντληση και τη διαταραχή της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την υποστελέχωση και, ταυτόχρονα, 
θεωρεί ότι είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί 
η επέκταση σε ανώτερες διευθυντικές 
θέσεις που οδηγούν σε ανισόρροπη και 
υδροκέφαλη διοικητική δομή· καλεί τη 
διοίκηση να αναλάβει προορατική δράση 
έναντι του ενδιαφερόμενου προσωπικού, 
να αξιολογήσει προσεκτικά τον φόρτο 
εργασίας του προσωπικού και να 
διασφαλίσει την ισόρροπη κατανομή των 
καθηκόντων· ζητεί να υποβληθεί έκθεση 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως 
απάντηση στις μακροχρόνιες αναρρωτικές 
άδειες και την επαγγελματική εξουθένωση 
έως τις 30 Ιουνίου 2020·

Or. en
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Τροπολογία 32
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. ανησυχεί για τον αριθμό των 
υπαλλήλων που βρίσκονται σε 
μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις 
ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση 
και τη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
καλεί τη διοίκηση να αναλάβει προορατική 
δράση έναντι του ενδιαφερόμενου 
προσωπικού, να αξιολογήσει προσεκτικά 
τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και 
να διασφαλίσει την ισόρροπη κατανομή 
των καθηκόντων· ζητεί να υποβληθεί 
έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί ως απάντηση στις μακροχρόνιες 
αναρρωτικές άδειες έως τις 30 Ιουνίου 
2020·

32. ανησυχεί για τον αριθμό των 
υπαλλήλων που βρίσκονται σε 
μακροχρόνια αναρρωτική άδεια και 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις 
ενδέχεται να σχετίζονται με την εξάντληση 
και τη διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· 
καλεί τη διοίκηση και τη διεύθυνση των 
πολιτικών ομάδων να αναλάβει 
προορατική δράση έναντι του 
ενδιαφερόμενου προσωπικού, να 
αξιολογήσει προσεκτικά τον φόρτο 
εργασίας του προσωπικού και να 
διασφαλίσει την ισόρροπη κατανομή των 
καθηκόντων· ζητεί να υποβληθεί έκθεση 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως 
απάντηση στις μακροχρόνιες αναρρωτικές 
άδειες έως τις 30 Ιουνίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 33
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπό το φως των αυξημένων 
προσδοκιών όσον αφορά το προσωπικό, 
επιμένει στη σημασία του 
εποικοδομητικού διαλόγου με την 
επιτροπή προσωπικού και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπολογίζει 
στη συνέχιση του εποικοδομητικού 

33. υπό το φως των αυξημένων 
προσδοκιών όσον αφορά το προσωπικό, 
επιμένει στη σημασία του 
εποικοδομητικού διαλόγου με την 
επιτροπή προσωπικού, τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και για τις πολιτικές ομάδες 
με τους εκπροσώπους προσωπικού· 
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διαλόγου με τους εν λόγω φορείς, ιδίως σε 
θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες 
εργασίας, όπως η κινητικότητα, το 
εργασιακό περιβάλλον και το ευέλικτο 
ωράριο·

υπολογίζει στη συνέχιση του 
εποικοδομητικού διαλόγου με τους εν 
λόγω φορείς, ιδίως σε θέματα που 
σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, 
όπως η κινητικότητα, το εργασιακό 
περιβάλλον και το ευέλικτο ωράριο·

Or. en

Τροπολογία 34
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπό το φως των αυξημένων 
προσδοκιών όσον αφορά το προσωπικό, 
επιμένει στη σημασία του 
εποικοδομητικού διαλόγου με την 
επιτροπή προσωπικού και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπολογίζει 
στη συνέχιση του εποικοδομητικού 
διαλόγου με τους εν λόγω φορείς, ιδίως σε 
θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες 
εργασίας, όπως η κινητικότητα, το 
εργασιακό περιβάλλον και το ευέλικτο 
ωράριο·

33. υπό το φως των αυξημένων 
προσδοκιών όσον αφορά το προσωπικό, 
επιμένει στη σημασία του τακτικού και 
εποικοδομητικού διαλόγου με την 
επιτροπή προσωπικού και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπολογίζει 
στη συνέχιση του εποικοδομητικού 
διαλόγου με τους εν λόγω φορείς, ιδίως σε 
θέματα που σχετίζονται με την πολιτική 
προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας, 
όπως η κινητικότητα, το εργασιακό 
περιβάλλον και το ευέλικτο ωράριο·

Or. en

Τροπολογία 35
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. θεωρεί ουσιαστικό, για τον σκοπό 
αυτό, να ακούγονται οι εκπρόσωποι του 
προσωπικού όταν το Προεδρείο του 
Κοινοβουλίου συζητά γενικά θέματα τα 
οποία επηρεάζουν την πολιτική 
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προσωπικού, και ζητεί από τον Γενικό 
Γραμματέα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
για την υλοποίηση της ανάγκης αυτής 
που έχει ζωτική σημασία·

Or. en

Τροπολογία 36
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. επισημαίνει ότι, προκειμένου η 
ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση να 
συνεχίσει να εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, 
με ανεξαρτησία, αφοσίωση και 
κατάλληλα κίνητρα, ο κανονισμός 
υπηρεσιακής κατάστασης πρέπει να 
εφαρμόζεται πλήρως, σύμφωνα με το 
γράμμα και το πνεύμα του νόμου· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, να τεθεί τέλος στην 
πρακτική της «αλεξιπτωτικής» 
τοποθέτησης ατόμων σε θέσεις, η οποία 
ενέχει τον κίνδυνο να υπονομευθούν οι 
διαδικασίες και επομένως η αξιοπιστία 
του θεσμικού οργάνου και της Ένωσης εν 
γένει·

Or. en

Τροπολογία 37
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33γ. επαναλαμβάνει το αίτημά του 
προς τον Γενικό Γραμματέα να λάβει 
περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της δικαιοσύνης κατά τις 
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διαδικασίες διορισμού ανώτερων 
διοικητικών στελεχών· ζητεί την πλήρη 
εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται 
στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης 
Απριλίου 2018, και ιδίως όσον αφορά τη 
συμμετοχή υπαλλήλων από τα όργανα 
εκπροσώπησης του προσωπικού στις 
επιτροπές επιλογής ανώτερων 
διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου· 
ζητεί, επιπλέον, να διασφαλίζεται η 
συνοχή όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 
των ανώτερων διοικητικών θέσεων σε 
εξωτερικά μέσα και η δέουσα επιμέλεια 
στη δημοσιοποίηση των θέσεων αυτών, 
όπως και η δέουσα επιμέλεια στη 
δημοσιοποίησή τους όταν χηρεύουν·

Or. en

Τροπολογία 38
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. υπενθυμίζει τα πορίσματα και τις 
συστάσεις της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας επί των συνδεόμενων 
καταγγελιών 488/2018/KR και 
514/2018/K, και καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να βελτιώσει περαιτέρω τις 
διαδικασίες διορισμού υψηλόβαθμων 
υπαλλήλων προς την κατεύθυνση 
μεγαλύτερης διαφάνειας και ισότητας· 
καλεί τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να 
υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
τον διορισμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων·

Or. en

Τροπολογία 39
Isabel García Muñoz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33γ. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την 
έλλειψη προοπτικών εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας των συμβασιούχων 
υπαλλήλων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα 
να αξιολογήσει τους κινδύνους που 
συνδέονται με την απασχόληση 
αυξανόμενου αριθμού συμβασιούχων 
υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του 
κινδύνου δημιουργίας μιας δομής 
προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του 
Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οι βασικές 
θέσεις και καθήκοντα θα πρέπει να 
εκτελούνται από μόνιμο προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 40
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου αποτελεί 
βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που 
υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη 
ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας, όσον αφορά τόσο τον 
συνολικό αριθμό ανά χώρα όσο και τον 
αριθμό των διευθυντικών θέσεων· 
αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων· ζητεί επιτακτικά να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
επιπέδου των γενικών διευθυντών·

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου ως 
περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασική 
συνιστώσα της επιτυχίας του· εφιστά την 
προσοχή στις δυσκολίες που υπάρχουν 
όσον αφορά την πρόσληψη ορισμένων 
εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό Γραμματέα 
να επιμείνει στην ανάγκη πραγματικής 
γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά την 
ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των 
κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων 
διοικητικών βαθμίδων· αναγνωρίζει τα 
πολύ θετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
φύλων· ζητεί επιτακτικά να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των φύλων σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 
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επιπέδου των γενικών διευθυντών·

Or. en

Τροπολογία 41
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου αποτελεί 
βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που 
υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη 
ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας, όσον αφορά τόσο τον 
συνολικό αριθμό ανά χώρα όσο και τον 
αριθμό των διευθυντικών θέσεων· 
αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων· ζητεί επιτακτικά να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου των γενικών διευθυντών·

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου αποτελεί 
βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που 
υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη 
ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας, όσον αφορά τόσο τον 
συνολικό αριθμό ανά χώρα όσο και τον 
αριθμό των διευθυντικών θέσεων· 
αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων· ζητεί την ανάληψη 
επείγουσας δράσης για να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ των φύλων σε όλα τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των 
γενικών διευθυντών·

Or. en

Τροπολογία 42
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου αποτελεί 
βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που 

34. είναι πεπεισμένο ότι η 
ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου αποτελεί 
βασική συνιστώσα της επιτυχίας του· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που 
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υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη 
ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας, όσον αφορά τόσο τον 
συνολικό αριθμό ανά χώρα όσο και τον 
αριθμό των διευθυντικών θέσεων· 
αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων· ζητεί επιτακτικά να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των φύλων 
σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου των γενικών διευθυντών·

υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη 
ορισμένων εθνικοτήτων· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας, όσον αφορά τόσο τον 
συνολικό αριθμό ανά χώρα όσο και τον 
αριθμό των διευθυντικών θέσεων· 
αναγνωρίζει τα πολύ θετικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων· επιμένει για την 
αρτιότερη επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
των φύλων σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των 
γενικών διευθυντών·

Or. en

Τροπολογία 43
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι χώρες που εντάχθηκαν 
στην ΕΕ μετά το 2004 εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται, ιδίως σε 
υψηλότερες θέσεις, καθώς το πρόβλημα 
είναι ότι, ναι μεν προσλαμβάνονται 
πολίτες από τα νέα κράτη μέλη, όμως 
περισσότεροι υπάλληλοι από τα παλαιά 
κράτη μέλη προάγονται, γεγονός που 
σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ των 
παλαιών και των νέων κρατών μελών 
εξακολουθεί να διευρύνεται· ζητεί να 
διορθωθεί η κατάσταση αυτή·

Or. hu

Τροπολογία 44
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επισημαίνει ότι, σε εσωτερικούς 
διαγωνισμούς μεταξύ 2014 και 2019, 30 
άνθρωποι τοποθετήθηκαν στην 
υψηλότερη μισθολογική κατηγορία AD9, 
εκ των οποίων 16 προέρχονταν από δύο 
παλαιά μεγάλα κράτη μέλη, γεγονός που 
σημαίνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κοινοβουλευτικής περιόδου, 
παρατηρήθηκε ένας εντυπωσιακός 
αριθμός διορισμού υπαλλήλων από τα 
δύο αυτά κράτη, και καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να εξηγήσει τους λόγους 
αυτής της δυσαναλογίας·

Or. hu

Τροπολογία 45
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. κατανοεί τη δυσκολία πρόσληψης 
προσωπικού σε χαμηλότερους βαθμούς 
στο Λουξεμβούργο, ιδιαίτερα στην 
κατηγορία των βοηθών-γραμματέων· ζητεί 
η μεταρρύθμιση των προσλήψεων που 
βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Επιλογής Προσωπικού να προσαρμοστεί 
σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες των 
θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων 
συντομότερων διαδικασιών πρόσληψης·

35. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δυσκολία πρόσληψης προσωπικού σε 
χαμηλότερους βαθμούς στο 
Λουξεμβούργο, ιδιαίτερα στην κατηγορία 
των βοηθών-γραμματέων· τονίζει ότι για 
την επίλυση αυτού του διαρθρωτικού 
προβλήματος απαιτείται η εισαγωγή 
διορθωτικού συντελεστή που 
συνυπολογίζει το υψηλότερο κόστος ζωής 
σε αυτόν τον τόπο εργασίας, σε 
συνδυασμό με πρόσληψη σε υψηλότερες 
βαθμίδες· ζητεί η μεταρρύθμιση των 
προσλήψεων που βασίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού να προσαρμοστεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες των 
θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων 
συντομότερων διαδικασιών πρόσληψης·
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Or. en

Τροπολογία 46
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού προβλέπεται για τους 
εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους προέδρους των επιτροπών να 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται με 
τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους, στο 
πλαίσιο των εκθέσεών τους· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι, από την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, η απαραίτητη 
υποδομή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 
του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούν οι 
βουλευτές να δημοσιεύουν τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ότι στο άρθρο 11 του Κανονισμού 
προβλέπεται για τους εισηγητές, τους 
σκιώδεις εισηγητές και τους προέδρους 
των επιτροπών να δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις 
που πραγματοποιούνται με τους 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους, στο 
πλαίσιο των εκθέσεών τους για να 
καταστεί το Κοινοβούλιο περισσότερο 
ανοιχτό, διαφανές και να διαθέτει 
υψηλότερα επίπεδα λογοδοσίας προς τους 
πολίτες· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, 
από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, η απαραίτητη υποδομή είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούν οι 
βουλευτές να δημοσιεύουν τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους· 
ενθαρρύνει κάθε προσπάθεια που θα 
μπορούσε να βελτιώσει το εν λόγω 
εργαλείο· προτείνει η υποδομή αυτή να 
γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη και οι 
καταχωρίσεις να γίνουν περισσότερο 
συγκρίσιμες, μεταξύ άλλων με σύνδεση με 
το Μητρώο Διαφάνειας και το 
Νομοθετικό Παρατηρητήριο, με την 
παροχή πρόσβασης για την αυτόματη 
επεξεργασία των δεδομένων, με την 
παροχή της δυνατότητας σύνδεσης της 
συνεδρίασης με την ιδιότητα μέλους σε 
αντιπροσωπεία, με τη δυνατότητα 
επισήμανσης ότι η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 
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προσωπικού, με τη σύνδεση των 
εγγραφών στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου και στον ιστότοπο του ίδιου 
του βουλευτή και με την κατάργηση της 
υποχρεωτικής σύνδεσης της κάθε 
συνεδρίασης με την ιδιότητα μέλους σε 
κάποια επιτροπή· καλεί περαιτέρω το 
Κοινοβούλιο να βελτιώσει την 
επικοινωνία του με τους βουλευτές 
σχετικά με την υποχρέωση των 
εισηγητών, των σκιωδών εισηγητών και 
των προέδρων επιτροπών να δημοσιεύουν 
τις εν λόγω συνεδριάσεις·

Or. en

Τροπολογία 47
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού προβλέπεται για τους 
εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους προέδρους των επιτροπών να 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται με 
τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους, στο 
πλαίσιο των εκθέσεών τους· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι, από την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, η απαραίτητη 
υποδομή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 
του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούν οι 
βουλευτές να δημοσιεύουν τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους·

36. υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 11 του 
Κανονισμού προβλέπεται για τους 
εισηγητές, τους σκιώδεις εισηγητές και 
τους προέδρους των επιτροπών να 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις 
συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται με 
τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους, στο 
πλαίσιο των εκθέσεών τους· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι, από την έναρξη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, η απαραίτητη 
υποδομή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 
του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούν οι 
βουλευτές να δημοσιεύουν τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους 
ενδιαφερόμενους εκπροσώπους· καλεί τη 
γραμματεία να διαδώσει λεπτομερείς 
πληροφορίες και να οργανώσει μαθήματα 
κατάρτισης για να διευκολύνει τα γραφεία 
των βουλευτών να τηρούν πλήρως τις 
υποχρεώσεις τους· θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι η τρέχουσα υποδομή δεν 
περιλαμβάνει μια διαδικασία για 
βουλευτές και τους ΔΚΒ που θα τους 
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επιτρέπει να υποβάλλουν προτάσεις 
βελτίωσης με βάση την εμπειρία χρήστη· 
καλεί τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες να 
αναπτύξουν ένα ερωτηματολόγιο 
ανατροφοδότησης σε ετήσια βάση και τα 
αποτελέσματα να συμπεριλαμβάνονται σε 
έκθεση σχετικά με τη χρήση του 
εργαλείου·

Or. en

Τροπολογία 48
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το θετικό αυτό βήμα προς την 
κατεύθυνση της αυξημένης διαφάνειας 
και για τη δυνατότητα που διαθέτουν, 
όσοι βουλευτές το επιθυμούν, να 
δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω 
της υποδομής του ιστοτόπου του 
Κοινοβουλίου, ακόμη και αν ο βουλευτής 
δεν είναι εισηγητής, σκιώδης εισηγητής ή 
πρόεδρος επιτροπής· θεωρεί ότι αυτό το 
αυξημένο επίπεδο διαφάνειας βοηθά τους 
ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν 
καλύτερα το έργο των βουλευτών τους· 
θεωρεί λυπηρό, κατά συνέπεια, το γεγονός 
ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση 
συνεδρίασης υπάρχει μόνο στα αγγλικά 
και όχι σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 49
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Katalin Cseh, Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. αναγνωρίζει ότι η παραγωγή 
δημόσιων δεδομένων σε ανοικτό, 
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, που παρέχει 
εύκολη πρόσβαση και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εκ νέου, προσφέρει 
σημαντικές ευκαιρίες τόσο για τη 
διαφάνεια προς το κοινό όσο και για την 
καινοτομία· επικροτεί τις τρέχουσες 
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και τη 
μετατροπή μέρους των δεδομένων του, 
τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το 
κοινό, σε αυτή τη μορφή· υπογραμμίζει 
την ανάγκη για μια πιο φιλική προς τον 
χρήστη, πιο συστηματική και 
συντονισμένη προσέγγιση για ανάλογες 
πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο μιας καλά 
καθορισμένης πολιτικής ανοικτών 
δεδομένων στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 50
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. αναγνωρίζει την προστιθέμενη 
αξία που μπορεί να προσφέρει στο 
Κοινοβούλιο το ελεύθερο λογισμικό 
ανοικτής πηγής· υπογραμμίζει ειδικότερα 
τον ρόλο του στην ενίσχυση της 
διαφάνειας και την αποφυγή φαινομένων 
εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο· 
αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες που 
παρέχει ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις 
στον τομέα της ασφάλειας, καθώς 
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επιτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση 
αδυναμιών· συνιστά ένθερμα κάθε 
λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για το 
θεσμικό όργανο να είναι διαθέσιμο στο 
κοινό βάσει άδειας ελεύθερου λογισμικού 
ανοικτής πηγής·

Or. en

Τροπολογία 51
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katalin Cseh, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. σημειώνει ότι τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση 
στην ολομέλεια θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο και να διακρίνονται εύκολα 
στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου· ζητεί, 
κατά συνέπεια, από το Κοινοβούλιο να 
δημοσιεύει την μηχαναγνώσιμη έκδοση 
της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, 
μαζί με τις μη μηχαναγνώσιμες εκδόσεις, 
στην ιστοσελίδα της ολομέλειας·

Or. en

Τροπολογία 52
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. εκτός από την κοινή έκθεση του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τις δραστηριότητες του Μητρώου 
Διαφάνειας, ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
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συντάσσει ετήσια λεπτομερή έκθεση 
σχετικά με τους εκπροσώπους ομάδας 
συμφερόντων και άλλους οργανισμούς 
στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση στους 
χώρους του Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 53
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36δ. ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
αναρτά στα επιμέρους προφίλ των 
βουλευτών, στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών· ζητεί , επιπλέον, από το 
Κοινοβούλιο να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες υποδομές και να δημοσιεύει 
τα αποτελέσματα όλων των ψηφοφοριών 
με ονομαστική κλήση σε μια κεντρική 
βάση δεδομένων, φιλική προς τον 
χρήστη, με δυνατότητα αναζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 54
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για 
το γεγονός ότι ένα μέλος του προσωπικού 
που αποτέλεσε υποκείμενο των ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
καταπολέμησης της απάτης στην 
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο εργάζεται αυτή τη στιγμή στο 
Κοινοβούλιο· ζητεί από τον Γενικό 
Γραμματέα να ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
σχετικά με τις διαδικαστικές ενέργειες 
της υπόθεσης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 55
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το Κοινοβούλιο και το ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα έως το 2030

Or. en

Τροπολογία 56
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. είναι της γνώμης ότι, μετά την 
κήρυξη κλιματικής κατάστασης 
εκτάκτου ανάγκης, το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ηγηθεί με το παράδειγμά του 
και να δεσμευτεί για την επίτευξη 
ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως 
το 2030· ζητεί επειγόντως λεπτομερή 
αναφορά στοιχείων και λογιστική όσον 
αφορά την αντιστάθμιση των εκπομπών 
CO2 του Κοινοβουλίου· αναθέτει στην 
ομάδα εργασίας EMAS του Προεδρείου 
να τροποποιήσει τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων και το τρέχον σχέδιο μείωσης 
των εκπομπών CO2 για την επίτευξη 
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ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες 
εκπομπές έως το 2030·

Or. en

Τροπολογία 57
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. υπογραμμίζει ότι περίπου το 67 % 
του αποτυπώματος άνθρακα του 
Κοινοβουλίου προέρχεται από τη 
μεταφορά ατόμων· αναμένει από το 
Προεδρείο να εκπονήσει ένα σύστημα 
επιστροφής εξόδων ταξιδίου, το οποίο θα 
περιλαμβάνει στην τιμή του ταξιδίου το 
κόστος της αντιστάθμισης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και θα παρέχει 
κίνητρα για τη χρήση μεταφορών φιλικών 
προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 58
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. σημειώνει ότι οι αναθεωρημένοι 
κανόνες που διέπουν την καταβολή των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις 
επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017· 
καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
δημοσιοποιήσει την αξιολόγηση των 
κανόνων αυτών χωρίς καθυστέρηση· 
εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα 
πρόσφατα κρούσματα κατάχρησης· 
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εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι οι 
κανόνες που διέπουν την καταβολή των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν το συντομότερο 
δυνατόν ώστε να αποφεύγεται κάθε 
είδους προσπορισμός οφελών από τους 
βουλευτές· ζητεί από το Προεδρείο να 
γενικεύσει την επιστροφή εξόδων έναντι 
τιμολογίων για τις ομάδες επισκεπτών· 
υπενθυμίζει το αίτημά του για εξάλειψη 
της δυνατότητας ορισμού ΔΚΒ ως 
επικεφαλής ομάδας· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του για κατάργηση της 
δυνατότητας διορισμού ΔΚΒ ως 
επικεφαλής ομάδας·

Or. en

Τροπολογία 59
Marian-Jean Marinescu, Iuliu Winkler, Daniel Buda, Cristian-Silviu Buşoi, Loránt 
Vincze, Vasile Blaga, Traian Băsescu, Dan-Ştefan Motreanu, Mircea-Gheorghe Hava, 
Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. Ομάδες επισκεπτών
ζητεί την επανεξέταση του συστήματος 
υπολογισμού της χρηματοδοτικής 
συνεισφοράς για τις ομάδες επισκεπτών· 
το υφιστάμενο σύστημα παραβλέπει τις 
διακυμάνσεις των δαπανών στέγασης και 
μεταφοράς και δεν συμβαδίζει με τον 
πληθωρισμό·

Or. en

Τροπολογία 60
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. σημειώνει ότι οι αναθεωρημένοι 
κανόνες που διέπουν την καταβολή των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών για τις 
επιδοτούμενες ομάδες επισκεπτών 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017· 
οι κανόνες συνεπάγονται χωριστή 
αποζημίωση για στέγαση και διατροφή· 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το 
Προεδρείο να γενικεύσει την επιστροφή 
εξόδων έναντι τιμολογίων για τις ομάδες 
επισκεπτών·

Or. en

Τροπολογία 61
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γεωγραφική διασπορά του Κοινοβουλίου 
– Ενιαία έδρα

διαγράφεται·

Or. fr

Τροπολογία 62
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο 
διαθέτει ήδη μία ενιαία έδρα· σύμφωνα 
με τις Συνθήκες, η έδρα βρίσκεται στο 
Στρασβούργο, όπου οι βουλευτές 
συνεδριάζουν 12 φορές τον χρόνο·

Or. en
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Τροπολογία 63
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. τονίζει ότι η Ένωση έχει επιλέξει 
να είναι παρούσα μέσω των θεσμικών 
οργάνων και των οργανισμών της σε 
διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που 
εγγυάται έναν ισχυρό δεσμό με τους 
πολίτες και διασφαλίζει την ευρωπαϊκή 
προβολή, λαμβάνοντας υπόψη την 
υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 64
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 12 
αποστολές στο Στρασβούργο ανέρχεται 
σε 27 211 000 EUR·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 65
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 12 
αποστολές στο Στρασβούργο ανέρχεται 
σε 27 211 000 EUR·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 66
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 12 
αποστολές στο Στρασβούργο ανέρχεται σε 
27 211 000 EUR·

37. τονίζει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 12 
αποστολές στο Στρασβούργο ανέρχεται σε 
27 211 000 EUR· ζητεί να εκπονηθεί 
έκθεση σχετικά με τις συνολικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το 
2018·

Or. en

Τροπολογία 67
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις 12 
αποστολές στο Στρασβούργο ανέρχεται σε 
27 211 000 EUR·

37. σημειώνει ότι το σύνολο όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με τις εργασίες 
του Κοινοβουλίου στην έδρα του στο 
Στρασβούργο ανέρχεται σε 27 211 000 
EU·

Or. en
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Τροπολογία 68
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. ζητεί έλεγχο του συνολικού 
κόστους όλων των αποστολών στις 
Βρυξέλλες από την έδρα του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο·

Or. en

Τροπολογία 69
Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. ζητεί έλεγχο των συνολικών 
δαπανών της έδρας του Κοινοβουλίου στο 
Λουξεμβούργο και του κόστους των 
αποστολών από και προς το 
Λουξεμβούργο, τόσο από την έδρα του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο όσο και 
από τις Βρυξέλλες·

Or. en

Τροπολογία 70
Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. ζητεί πλήρη αξιολόγηση του 
κόστους για κάθε άρθρο της Συνθήκης, 
προκειμένου να παρέχονται σημαντικές, 
τεκμηριωμένες πληροφορίες στη 



AM\1199139EL.docx 45/132 PE646.990v02-00

EL

συζήτηση που αφορά την εύρεση των 
ενδεχόμενων εξοικονομήσεων 
δημοσιονομικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 71
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. σημειώνει ότι το κόστος που 
συνδέεται με τα 12 ταξίδια των 
βουλευτών ανά έτος στο Στρασβούργο 
ανέρχεται σε 21 266 689 EUR· σημειώνει 
ότι το ετήσιο κόστος ταξιδίου ανέρχεται 
σε 3 631 082 EUR για το προσωπικό του 
Κοινοβουλίου και σε 2 097 250 EUR για 
τους ΔΚΒ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. σημειώνει ότι το κόστος που 
συνδέεται με τα 12 ταξίδια των 
βουλευτών ανά έτος στο Στρασβούργο 
ανέρχεται σε 21 266 689 EUR· σημειώνει 
ότι το ετήσιο κόστος ταξιδίου ανέρχεται 
σε 3 631 082 EUR για το προσωπικό του 
Κοινοβουλίου και σε 2 097 250 EUR για 
τους ΔΚΒ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu, Anne Sander, Sabine Verheyen, Tamás Deutsch, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι το κόστος για τη 
ναυλωμένη αμαξοστοιχία Thalys ανήλθε 
σε 3 739 680 EUR το 2018 (σε σύγκριση 
με 3 668 532 EUR το 2017)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. σημειώνει ότι το κόστος για τη 
ναυλωμένη αμαξοστοιχία Thalys ανήλθε 
σε 3 739 680 EUR το 2018 (σε σύγκριση 
με 3 668 532 EUR το 2017)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 75
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 

40. θεωρεί λυπηρό ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
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πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

πειθαρχίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Jeroen Lenaers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· υπενθυμίζει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου εξέφρασε 
σε διάφορα ψηφίσματα τη στήριξη για 
μία ενιαία έδρα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται αποδοτική χρήση των 
χρημάτων των φορολογουμένων της 
Ένωσης· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εκτιμά ότι η μετάβαση από το 
Στρασβούργο στις Βρυξέλλες θα 
μπορούσε να αποφέρει ετήσια 
εξοικονόμηση 114 εκατομμυρίων ευρώ, 
συν εφάπαξ εξοικονόμηση 616 
εκατομμυρίων ευρώ, εάν τα κτίρια του 
Στρασβούργου εκποιηθούν με επιτυχία, ή 
σε διαφορετική περίπτωση, εφάπαξ 
δαπάνη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ· 
σημειώνει ότι ενιαία έδρα μπορεί να 
υπάρξει μόνο με ομόφωνη τροποποίηση 
της Συνθήκης· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να λάβει υπό σημείωση τη θέση του 
Κοινοβουλίου, να αναλάβει την ευθύνη 
του και να ενεργήσει αναλόγως· τονίζει 
ότι η μετάβαση των επίσημων οχημάτων 
του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
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μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

Or. en

Τροπολογία 77
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του 
για την καθιέρωση ενιαίας έδρας του 
Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
βελτιστοποιηθεί το κοινοβουλευτικό και 
θεσμικό έργο και να μειωθεί το πολιτικό 
κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα· 
αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα μπορεί να 
υπάρξει μόνο με ομόφωνη τροποποίηση 
της Συνθήκης· καλεί, συνεπώς, τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να 
λάβει υπόψη όσα αναφέρονται πιο πριν· 
τονίζει ότι η μετάβαση των επίσημων 
οχημάτων του Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο θα μπορούσε να είναι 
αποδοτικότερη εάν τα οχήματα μετέφεραν 
βουλευτές, διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) και 
μέλη του προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 78
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην 
αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και στην αρχή της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας· αναγνωρίζει 
ότι ενιαία έδρα μπορεί να υπάρξει μόνο 
με ομόφωνη τροποποίηση της Συνθήκης· 
τονίζει ότι η μετάβαση των επίσημων 
οχημάτων του Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο θα μπορούσε να είναι 
αποδοτικότερη εάν τα οχήματα μετέφεραν 
διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 
βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. τονίζει ότι η μετάβαση των 
επίσημων οχημάτων του Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο θα μπορούσε να είναι 
αποδοτικότερη εάν τα οχήματα μετέφεραν 
διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 
βοηθούς (ΔΚΒ)·

Or. fr

Τροπολογία 79
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ), 
βουλευτές και μέλη του προσωπικού· 
θεωρεί ότι τα επίσημα οχήματα του 
Κοινοβουλίου θα πρέπει, τουλάχιστον, να 
γεμίζουν πριν την οργάνωση ναυλωμένων 
λεωφορείων και εφόσον οι ναυλωμένες 
αμαξοστοιχίες μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου είναι πλήρεις·

Or. en
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Τροπολογία 80
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 81
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν διαπιστευμένους 
κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ)·

40. υπογραμμίζει ότι αυτές οι 
πρόσθετες δαπάνες αντιβαίνουν στην αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
και στην αρχή της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· αναγνωρίζει ότι ενιαία έδρα 
μπορεί να υπάρξει μόνο με ομόφωνη 
τροποποίηση της Συνθήκης· τονίζει ότι η 
μετάβαση των επίσημων οχημάτων του 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα 
μπορούσε να είναι αποδοτικότερη εάν τα 
οχήματα μετέφεραν βουλευτές, 
διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 
βοηθούς (ΔΚΒ) ή άλλα μέλη του 
προσωπικού με εντολές αποστολής·
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Or. en

Τροπολογία 82
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. τονίζει ότι η μετακίνηση των 
επίσημων οχημάτων του Κοινοβουλίου, 
στο Στρασβούργο και πίσω, μόνο με τον 
οδηγό προσαυξάνει περαιτέρω τις 
δημοσιονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των 12 ετήσιων αποστολών 
στο Στρασβούργο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ευκαιρία που 
προσφέρεται στους ΔΚΒ να 
συμμετάσχουν στο ταξίδι μετάβασης και 
επιστροφής από το Στρασβούργο, αλλά 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
δυνατότητα αυτή δεν αξιοποιείται 
πλήρως· ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
επιτρέψει σε όλους τους υπαλλήλους 
όπως και σε όλο το προσωπικό των 
πολιτικών ομάδων να χρησιμοποιεί τη 
δυνατότητα μετάβασης στο Στρασβούργο 
και να βελτιώσει την επικοινωνία γύρω 
από τη δυνατότητα αυτή·

Or. en

Τροπολογία 83
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
πρόσθετο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 



PE646.990v02-00 52/132 AM\1199139EL.docx

EL

γεωγραφικής διασποράς του 
Κοινοβουλίου που ευθύνεται για το 78 % 
των συνολικών εκπομπών από το μόνιμο 
και λοιπό προσωπικό του Κοινοβουλίου· 
θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα της επίτευξης 
των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
για το κλίμα και της παραγωγής 
υποδείγματος όσον αφορά τα μέτρα που 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οι 
ισχύουσες ρυθμίσεις κρίνονται μη 
βιώσιμες και ανεύθυνες· καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει 
ανοικτό και διαφανή διάλογο για το θέμα 
αυτό προκειμένου να ληφθεί απόφαση για 
μία ενιαία έδρα του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 84
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. υπογραμμίζει ότι η Ένωση, ως ένα 
από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη της 
συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της 
σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την αλλαγή του κλίματος, δεσμεύτηκε 
να συγκρατήσει τη μέση αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη σαφώς κάτω 
των 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά 
επίπεδα, και σημειώνει με ανησυχία ότι 
τα 12 ταξίδια ετησίως στο Στρασβούργο 
αυξάνουν χωρίς λόγο τις ανθρακούχες 
εκπομπές που παράγονται από το 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 85
Tomáš Zdechovský
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) είχε 
805 υπαλλήλους και διαχειρίστηκε το 
6,1 % του συνολικού προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου·

41. υπενθυμίζει ότι το 2018, η Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) είχε 
805 υπαλλήλους· ζητεί από τη ΓΔ COMM 
να χρησιμοποιήσει περισσότερο από το 
6.1 %, του 2018, του συνολικού 
προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά 
τα προσεχή έτη·

Or. en

Τροπολογία 86
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού το 
2018 ως απόδειξη για το γεγονός ότι 
καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια για να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο όλοι οι πόροι που τίθενται στη 
διάθεση της ΓΔ COMM για να 
προσεγγιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες, πράγμα που ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το 
προεκλογικό έτος· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι το 2018 συνέβαλε ενεργά 
στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής για την ευρωπαϊκή εκλογική 
εκστρατεία·

42. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού το 
2018 ως απόδειξη για το γεγονός ότι 
καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια για να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο όλοι οι πόροι που τίθενται στη 
διάθεση της ΓΔ COMM για να 
προσεγγιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες, πράγμα που ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το 
προεκλογικό έτος· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι το 2018 συνέβαλε ενεργά 
στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής για την ευρωπαϊκή εκλογική 
εκστρατεία· τονίζει ότι η ΓΔ COMM 
υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί πόρους 
της ΕΕ για να κατευθύνει την επιλογή 
των ψηφοφόρων·

Or. fr

Τροπολογία 87
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Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού το 
2018 ως απόδειξη για το γεγονός ότι 
καταβλήθηκε η μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια για να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο όλοι οι πόροι που τίθενται στη 
διάθεση της ΓΔ COMM για να 
προσεγγιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες, πράγμα που ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το 
προεκλογικό έτος· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι το 2018 συνέβαλε ενεργά 
στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής για την ευρωπαϊκή εκλογική 
εκστρατεία·

42. εκφράζει ικανοποίηση για την 
πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού το 
2018 ως απόδειξη της καταβολής 
προσπάθειας για να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο όλοι οι πόροι που τίθενται στη 
διάθεση της ΓΔ COMM για να 
προσεγγιστούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πολίτες, πράγμα που ήταν 
ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το 
προεκλογικό έτος· σημειώνει με 
ικανοποίηση ότι το 2018 συνέβαλε ενεργά 
στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής για την ευρωπαϊκή εκλογική 
εκστρατεία·

Or. en

Τροπολογία 88
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης 
της ΓΔ COMM από το 2017 και μετά 
είναι οι ώρες προσοχής που συγκεντρώνει 
το Κοινοβούλιο σε όλους τους διαύλους 
επικοινωνίας· σημειώνει με ικανοποίηση 
ότι, πέραν της εστίασης στα επίπεδα 
προσοχής, η ΓΔ COMM αναπτύσσει 
μεθοδολογία για τη μέτρηση της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων 
της σε όλους τους διαύλους επικοινωνίας· 
εγκρίνει την έμφαση που δίνεται στην 
προβολή του Κοινοβουλίου·

43. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, 
παρά το γεγονός ότι η η ΓΔ COMM 
συγκέντρωσε αρκετή προσοχή, 
αναπτύσσει μεθοδολογία για τη μέτρηση 
της οικονομίας, της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων της σε όλους τους 
διαύλους επικοινωνίας· εγκρίνει την 
έμφαση που δίνεται στην προβολή του 
Κοινοβουλίου· ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τον σκοπό 
αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 89
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. καλεί τη ΓΔ COMM να συνεχίσει 
τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη 
βελτίωση του δημόσιου ιστότοπου του 
Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης, 
και την αύξηση της προβολής του· 
παροτρύνει τη ΓΔ COMM να 
δημιουργήσει έναν ιστότοπο στον οποίο θα 
είναι εύκολη τόσο η περιήγηση όσο και η 
πρόσβαση από όλες τις συσκευές, από τα 
έξυπνα τηλέφωνα έως τους επιτραπέζιους 
υπολογιστές·

44. καλεί τη ΓΔ COMM να συνεχίσει 
τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη 
βελτίωση του δημόσιου ιστότοπου του 
Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη 
βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης, 
και την αύξηση της προβολής του· 
παροτρύνει τη ΓΔ COMM να 
δημιουργήσει έναν ιστότοπο στον οποίο θα 
είναι εύκολη τόσο η περιήγηση όσο και η 
πρόσβαση από όλες τις συσκευές, τα 
έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες και τους 
επιτραπέζιους υπολογιστές, με ιδιαίτερη 
έμφαση σε μια απλοποιημένη, κινητή 
εκδοχή του ιστοτόπου·

Or. en

Τροπολογία 90
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. υπογραμμίζει τη σχετικά φτωχή 
επίδοση του Κοινοβουλίου σε επίπεδα 
προβολής, συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά 
και διεθνή θεσμικά όργανα.

Or. en

Τροπολογία 91
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Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση τη 
σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Κοινοβουλίου, καθώς και τις ενέργειες 
για την ευαισθητοποίηση των νέων όσον 
αφορά τις δράσεις της Ένωσης· σημειώνει 
επίσης ότι καταβλήθηκαν σημαντικές 
προσπάθειες για μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τους επισκέπτες και, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, για την 
εφαρμογή του προγράμματος Σχολείο-
Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

46. λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση μια 
σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Κοινοβουλίου, καθώς και τις ενέργειες 
για την ευαισθητοποίηση των νέων όσον 
αφορά τις δράσεις της Ένωσης και 
παροτρύνει το Κοινοβούλιο να εντείνει τη 
δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης προκειμένου να διαδίδονται 
τα αποτελέσματα των εργασιών του 
Κοινοβουλίου στους πολίτες της Ένωσης· 
σημειώνει επίσης ότι καταβλήθηκαν 
σημαντικές προσπάθειες για μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για τους 
επισκέπτες και, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
νεολαία, για την εφαρμογή του 
προγράμματος Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 92
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση τη 
σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Κοινοβουλίου, καθώς και τις 
ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των 
νέων όσον αφορά τις δράσεις της Ένωσης· 
σημειώνει επίσης ότι καταβλήθηκαν 
σημαντικές προσπάθειες για μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για τους 
επισκέπτες και, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

46. λαμβάνει ακόμη υπό σημείωση τη 
σημαντική βελτίωση που έχει επέλθει στη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
του Κοινοβουλίου και ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη χρήση δωρεάν, 
αυτοστεγαζόμενων (self-hosted), 
διαδικτυακών πλατφορμών κοινωνικής 
δικτύωσης ανοικτού λογισμικού με 
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 
δεδομένων των χρηστών· αναγνωρίζει 
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νεολαία, για την εφαρμογή του 
προγράμματος Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

επιπλέον, τις ενέργειες για την 
ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά τις 
δράσεις της Ένωσης· σημειώνει επίσης ότι 
καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες 
για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τους επισκέπτες και, με ιδιαίτερη έμφαση 
στη νεολαία, για την εφαρμογή του 
προγράμματος Σχολείο-Πρεσβευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 93
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι το 2018 
διοργανώθηκαν 285 σεμινάρια Τύπου στα 
κράτη μέλη με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 3629 δημοσιογράφων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, επιπλέον, 1905 
δημοσιογράφοι κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν σε συνόδους ολομέλειας 
και 1191 δημοσιογράφοι κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν σε κεντρικά οργανωμένα 
σεμινάρια Τύπου· συγχαίρει τη ΓΔ 
COMM για τη χρήση όλων των διαύλων 
ενημέρωσης με σκοπό τη διάδοση του 
έργου και των επιτευγμάτων του 
Κοινοβουλίου· καλεί την γενική διεύθυνση 
να επιδείξει τη δέουσα προσοχή στη 
σπουδαιότητα των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και στο σημαντικό και 
διαρκώς αυξανόμενο δυναμικό της στο 
θέμα της προσέγγισης των πολιτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Daniel Freund
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. καλεί τη ΓΔ COMM να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, σε μελλοντικούς κύκλους 
απαλλαγής, για τους στόχους που 
τέθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος, ώστε 
να μπορεί να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων της γενικής διεύθυνσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υποστηρίζει τις δραστηριότητες του 
Parlamentarium που υποδέχθηκε τον 
δεύτερο εκατομμυριοστό επισκέπτη του 
στις 11 Ιουλίου 2018, καθώς τα 
επιτυχημένα δοκιμαστικά σχέδια «Europa 
Experience» στο Βερολίνο, τη 
Λιουμπλιάνα, το Στρασβούργο και το 
Ελσίνκι· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του 
στην Μονάδα Επισκέψεων και 
Σεμιναρίων που υποδέχθηκε αριθμό 
ρεκόρ επισκεπτών το 2018·

48. υποστηρίζει τις δραστηριότητες του 
Parlamentarium που υποδέχθηκε τον 
δεύτερο εκατομμυριοστό επισκέπτη του 
στις 11 Ιουλίου 2018, καθώς τα 
επιτυχημένα δοκιμαστικά σχέδια «Europa 
Experience» στο Βερολίνο, τη 
Λιουμπλιάνα, το Στρασβούργο και το 
Ελσίνκι·

Or. en

Τροπολογία 96
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το 
πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του 
Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 
σημειώνει ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας καλωσόρισε 164 158 επισκέπτες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμφωνία συγχρηματοδότησης με την 
Επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει ετήσια 
συνεισφορά στο κόστος εκμετάλλευσης·

49. υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το 
πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του 
Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 
σημειώνει ότι το Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας καλωσόρισε 164 158 επισκέπτες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμφωνία συγχρηματοδότησης με την 
Επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει ετήσια 
συνεισφορά στο κόστος εκμετάλλευσης· 
εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για 
τις εκθέσεις σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας υπό τον προηγούμενο ανάδοχο 
και ζητεί επειγόντως από τον Γενικό 
Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση 
των υπαλλήλων του Σπιτιού της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας υπό τον νέο 
ανάδοχο· ζητεί επίσης από τον Γενικό 
Γραμματέα να δημοσιεύσει αριθμητικά 
στοιχεία σχετικά με τις συνολικές 
δαπάνες του αναδόχου και το ποσό που 
δαπανήθηκε στους μισθούς του 
προσωπικού του Σπιτιού της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας·

Or. en

Τροπολογία 97
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του 
προσωπικού της ΓΔ EXPO·

Or. en
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Τροπολογία 98
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επιμένει στη σημασία της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας στα κράτη 
μέλη με παράλληλη διασφάλιση της 
οικονομικής αποδοτικότητας· καλεί όλα 
τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων να καταβάλουν 
προσπάθειες για να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία, ιδίως σε σχέση με τις 
δαπάνες λειτουργίας·

52. επιμένει στη σημασία της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας στα κράτη 
μέλη με παράλληλη διασφάλιση της 
σχέσης κόστους - αποτελεσματικότητας· 
καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων να 
καταβάλουν προσπάθειες για να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ιδίως σε 
σχέση με τις δαπάνες λειτουργίας·

Or. en

Τροπολογία 99
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. καλεί το Κοινοβούλιο και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με 
τα αντίστοιχα Γραφεία Συνδέσμου· ζητεί 
από τα Γραφεία Συνδέσμου να αυξήσουν 
την προβολή τους μέσα από εκδηλώσεις 
και εντατική δραστηριότητα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να 
προσεγγίσουν τους πολίτες· καλεί τα 
Γραφεία Συνδέσμου να ενισχύσουν τη 
συνεργασία και την επικοινωνία τους με 
καθένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα ξεχωριστά, με στόχο τον 
εξορθολογισμό της λειτουργίας των 
Γραφείων Συνδέσμου·

Or. en
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Τροπολογία 100
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των 
Γραφείων Συνδέσμου του Κοινοβουλίου 
περιορίζεται στις επαφές και την 
ενημέρωση, ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκπροσωπείται στα κράτη 
μέλη από εκλεγμένους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ζητεί να 
λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πτυχές κατά 
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πιθανών 
μεταρρυθμίσεων των Γραφείων·

Or. hu

Τροπολογία 101
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52β. ζητεί την αναθεώρηση του 
συνολικού αριθμού των Γραφείων 
Συνδέσμου σε κάθε κράτος μέλος του 
Κοινοβουλίου· συνιστά να κλείσουν 
τουλάχιστον δύο γραφεία συνδέσμου, ένα 
στη Γαλλία και ένα στην Πολωνία· 
παροτρύνει το Κοινοβούλιο να ορίσει τον 
μέγιστο αριθμό Γραφείων Συνδέσμου για 
κάθε κράτος μέλος σε δύο και να ορίσει 
τον ελάχιστο πληθυσμό που να αιτιολογεί 
δύο Γραφεία Συνδέσμου στα 40 
εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 102
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Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 
ότι 53 θέσεις AST έχουν περικοπεί από τα 
Γραφεία Συνδέσμου ενώ, ταυτόχρονα, 
στα ίδια Γραφεία Συνδέσμου 
απασχολείται σημαντικός αριθμός νέων 
συμβασιούχων υπαλλήλων· καλεί τον 
Γενικό Γραμματέα να διασφαλίσει 
επαρκή επίπεδα μόνιμου προσωπικού στα 
Γραφεία Συνδέσμου· πιστεύει επίσης ότι 
οι επικεφαλής των Γραφείου Συνδέσμου, 
δεδομένου του επιπέδου ευθύνης τους 
όσον αφορά ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους, θα πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι προϊστάμενοι 
μονάδας και όχι να υποβιβάζονται σε 
προϊσταμένους υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 103
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. σημειώνει ότι το Γραφείο 
Συνδέσμου στην Αθήνα έχει δαπανήσει 
38 400 EUR το 2018 για τη μίσθωση 
χώρων στάθμευσης· θεωρεί ότι οι 
δαπάνες αυτές είναι δυσανάλογα υψηλές, 
δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο εν 
λόγω γραφείο εργάζονται έξι υπάλληλοι· 
καλεί το Κοινοβούλιο να διερευνήσει τους 
λόγους για τις δαπάνες αυτές και, εάν 
χρειαστεί, να λάβει κατάλληλα μέτρα για 
την μεταβολή της κατάστασης·
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Or. en

Τροπολογία 104
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. σημειώνει την απόφαση του 
Προεδρείου της 11ης Φεβρουαρίου 2019 
σχετικά με την κοινοβουλευτική στήριξη 
της αποστολής της ΕΕ στην ASEAN στην 
Τζακάρτα, της αντιπροσωπείας της ΕΕ 
στην Αφρικανική Ένωση στην Αντίς 
Αμπέμπα και της αντιπροσωπείας της ΕΕ 
στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη· θεωρεί ότι, 
δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα αυτής 
της κοινοβουλευτικής στήριξης, η 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
ενημερώνεται λεπτομερώς σε ετήσια βάση 
στο πλαίσιο της απαλλαγής του 
Κοινοβουλίου·

54. σημειώνει με ανησυχία την 
απόφαση του Προεδρείου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την 
κοινοβουλευτική στήριξη της αποστολής 
της ΕΕ στην ASEAN στην Τζακάρτα, της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αφρικανική 
Ένωση στην Αντίς Αμπέμπα και της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ στη 
Νέα Υόρκη· θεωρεί ότι, δεδομένου του 
ειδικού χαρακτήρα αυτής της 
κοινοβουλευτικής στήριξης, η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενημερώνεται 
λεπτομερώς σχετικά με τους πόρους και 
τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση στο 
πλαίσιο της απαλλαγής του Κοινοβουλίου· 
ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να 
πραγματοποιήσει ανάλυση 
κόστους/οφέλους της εν λόγω στήριξης 
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας πριν 
από το τέλος του 2020 και πριν από 
οποιαδήποτε προβλεπόμενη επέκταση σε 
άλλες περιοχές του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 105
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. σημειώνει με ικανοποίηση τη 57. σημειώνει με ικανοποίηση τη 
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δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
των διαπιστευμένων βοηθών για τη 
διαχείριση των διατερματικών 
προσλήψεων διαπιστευμένων 
κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και την 
τροποποίηση και τον τερματισμό των 
συμβάσεων και τη διοικητική υποστήριξη 
των ΔΚΒ· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη θέσπιση απλουστευμένης και 
ταχύτερης διαδικασίας για την πρόσληψη 
ΔΚΒ και για την πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της διαχείρισης αρχείων 
χωρίς χαρτί·

δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
των διαπιστευμένων βοηθών για τη 
διαχείριση των διατερματικών 
προσλήψεων διαπιστευμένων 
κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και την 
τροποποίηση και τον τερματισμό των 
συμβάσεων και τη διοικητική υποστήριξη 
των ΔΚΒ·

Or. en

Τροπολογία 106
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. σημειώνει με ικανοποίηση τη 
δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
των διαπιστευμένων βοηθών για τη 
διαχείριση των διατερματικών 
προσλήψεων διαπιστευμένων 
κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και την 
τροποποίηση και τον τερματισμό των 
συμβάσεων και τη διοικητική υποστήριξη 
των ΔΚΒ· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη θέσπιση απλουστευμένης και 
ταχύτερης διαδικασίας για την πρόσληψη 
ΔΚΒ και για την πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της διαχείρισης αρχείων χωρίς 
χαρτί·

57. σημειώνει με ικανοποίηση τη 
δημιουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
των διαπιστευμένων βοηθών για τη 
διαχείριση των διατερματικών 
προσλήψεων διαπιστευμένων 
κοινοβουλευτικών βοηθών, καθώς και την 
τροποποίηση και τον τερματισμό των 
συμβάσεων και τη διοικητική υποστήριξη 
των ΔΚΒ· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη θέσπιση απλουστευμένης και 
ταχύτερης διαδικασίας για την πρόσληψη 
ΔΚΒ και για την πρόοδο προς την 
κατεύθυνση της διαχείρισης αρχείων χωρίς 
χαρτί· καλεί τις διοικητικές ομάδες του 
Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες για την 
πρόσληψη ΔΚΒ να ενισχυθούν πριν από 
την έναρξη κάθε νέας εντολής, για όσο 
διάστημα είναι αναγκαίο για την εκ των 
προτέρων παροχή πλήρους κατάρτισης 
και έως την ολοκλήρωση του υψηλού 
φόρτου εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 107
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. επαναλαμβάνει το αίτημά του 
προς τη διοίκηση να οργανώσει, το 
συντομότερο δυνατό στην αρχή της 
επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, 
μαθήματα κατάρτισης ή δημοσιεύσεις 
ειδικά για τους νέους ΔΚΒ, μεταξύ άλλων 
σε θέματα πρακτικής και διοικητικής 
φύσης (εντολές αποστολής, ιατρικές 
εξετάσεις, διαπιστεύσεις, βινιέτες 
στάθμευσης, ομάδες επίσκεψης, εκθέσεις 
κ.λπ.), προκειμένου να αποφευχθούν 
συστηματικά λάθη που αποτελούν 
εμπόδιο στην ομαλή εκτέλεση 
διοικητικών διαδικασιών που τους 
αφορούν·

Or. en

Τροπολογία 108
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57β. ζητεί με ανυπομονησία να 
λαμβάνουν οι ΔΚΒ τις ίδιες ημερήσιες 
αποζημιώσεις με εκείνες που λαμβάνει το 
μόνιμο και λοιπό προσωπικό κατά τις 
αποστολές του στις περιόδους συνόδου 
στο Στρασβούργο·

Or. en
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Τροπολογία 109
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης 
για τη ΓΔ PERS το 2018 είναι ο «χρόνος 
παράδοσης»· σημειώνει με ικανοποίηση 
ότι οι στόχοι και οι μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων εξειδικεύτηκαν περαιτέρω και 
ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
ήταν σε γενικές γραμμές θετική·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εφιστά την προσοχή στην ειδική 
έκθεση αριθ. 15/201912του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι 
απασχόλησης ήταν πλήγμα για την 
ελκυστικότητα της απασχόλησης στην 
Ένωση σε μια χρονική συγκυρία κατά την 
οποία η ΕΕ πασχίζει να προσελκύσει 
επαρκή αριθμό υπαλλήλων από ορισμένα 
κράτη μέλη·

61. εφιστά την προσοχή στην ειδική 
έκθεση αριθ. 15/201912 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό· σημειώνει με ανησυχία τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που έχουν εφαρμογή σε άλλα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, 
και ακολούθως επικροτεί την προθυμία 
της Επιτροπής να εφαρμόσει τις 
συστάσεις του· υποστηρίζει τη θέση που 
έλαβε η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού12β για το θέμα· θεωρεί 
λυπηρό τον αρνητικό αντίκτυπο της 
μεταρρυθμιστικής δέσμης του 2014 σε 
έναν αριθμό κρίσιμων πτυχών του 
ανθρώπινου δυναμικού των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης· εκφράζει, 
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συνεπώς, την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι απασχόλησης 
ήταν πλήγμα για την ελκυστικότητα της 
απασχόλησης στην Ένωση σε μια χρονική 
συγκυρία κατά την οποία η ΕΕ πασχίζει να 
προσελκύσει επαρκή αριθμό υπαλλήλων 
από ορισμένα κράτη μέλη· προειδοποιεί 
για τις σοβαρές συνέπειες που ενδέχεται 
να έχει στο μέλλον οποιαδήποτε μείωση 
του προϋπολογισμού ή του προσωπικού 
της διοίκησης στο μέλλον της δημόσιας 
διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης να προβούν σε μια ήρεμη και 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση του 
αντικτύπου που έχει στη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων και στην ευημερία 
του προσωπικού κάθε μελλοντική 
μεταρρύθμιση ή αναθεώρηση του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

_________________ _________________
12 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφαρμογή στην 
Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 
καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - 
Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις 
για το προσωπικό·

12 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εφαρμογή στην 
Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 
καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - 
Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις 
για το προσωπικό.
12β Έγγραφο εργασίας σχετικά με την 
εφαρμογή στην Επιτροπή της δέσμης 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος των 
υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά όχι χωρίς επιπτώσεις για 
το προσωπικό

Or. en

Τροπολογία 111
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εφιστά την προσοχή στην ειδική 61. σημειώνει την ειδική έκθεση του 
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έκθεση αριθ. 15/201912 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό· εκφράζει την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί 
όροι απασχόλησης ήταν πλήγμα για την 
ελκυστικότητα της απασχόλησης στην 
Ένωση σε μια χρονική συγκυρία κατά την 
οποία η ΕΕ πασχίζει να προσελκύσει 
επαρκή αριθμό υπαλλήλων από ορισμένα 
κράτη μέλη·

Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2019 με 
τίτλο: «εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά όχι χωρίς επιπτώσεις για 
το προσωπικό»· υπογραμμίζει την 
σημασία που έχει το να παρέχει η Ένωση 
ανταγωνιστικούς μισθούς σε σύγκριση με 
τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα διαμονής, 
ιδίως εάν υπάρχουν δυσκολίες στην 
προσέλκυση επαρκούς αριθμού 
υπαλλήλων από ορισμένα κράτη μέλη·

_________________
12 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφαρμογή στην 
Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων 
του καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 
- Σημαντικές οικονομίες αλλά με 
επιπτώσεις για το προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 112
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. εφιστά την προσοχή στην ειδική 
έκθεση αριθ. 15/201912του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι 
απασχόλησης ήταν πλήγμα για την 
ελκυστικότητα της απασχόλησης στην 
Ένωση σε μια χρονική συγκυρία κατά την 
οποία η ΕΕ πασχίζει να προσελκύσει 
επαρκή αριθμό υπαλλήλων από ορισμένα 
κράτη μέλη·

61. εφιστά την προσοχή στην ειδική 
έκθεση αριθ. 15/201912 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: Εφαρμογή στην Επιτροπή της 
δέσμης μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος 
των υπαλλήλων του 2014 - Σημαντικές 
οικονομίες αλλά με επιπτώσεις για το 
προσωπικό· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι οι λιγότερο ευνοϊκοί όροι 
απασχόλησης ενδέχεται να ήταν πλήγμα 
για την ελκυστικότητα της απασχόλησης 
στην Ένωση σε μια χρονική συγκυρία κατά 
την οποία η ΕΕ πασχίζει να προσελκύσει 
επαρκή αριθμό υπαλλήλων από ορισμένα 
κράτη μέλη·
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_________________ _________________
12 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εφαρμογή στην 
Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 
καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - 
Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις 
για το προσωπικό·

12 Ειδική έκθεση αριθ. 15/2019 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου: Εφαρμογή στην 
Επιτροπή της δέσμης μεταρρυθμίσεων του 
καθεστώτος των υπαλλήλων του 2014 - 
Σημαντικές οικονομίες αλλά με επιπτώσεις 
για το προσωπικό.

Or. en

Τροπολογία 113
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια 
συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο 
χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων 
εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων: οι στόχοι για τις 
προϊστάμενες μονάδας ορίστηκαν σε 40 
%,τις διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές 
Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 
2019·

62. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η 
προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι ένα 
από τα κύρια συστατικά της πολιτικής του 
Κοινοβουλίου για τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων· λαμβάνει υπό 
σημείωση το γεγονός ότι ο χάρτης πορείας 
για την ισότητα των φύλων εξακολουθεί να 
υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων 
δράσεων: οι στόχοι για τις προϊστάμενες 
μονάδας ορίστηκαν σε 40 %,τις 
διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές 
Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 
2019· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός 
ότι ο χάρτης πορείας για την ισότητα των 
φύλων δεν υλοποιείται πλήρως, ιδίως 
όσον αφορά την εκπροσώπηση των 
γυναικών σε ανώτερες διευθυντικές 
θέσεις (40 %) έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 114
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια 
συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο 
χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων 
εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων: οι στόχοι για τις 
προϊστάμενες μονάδας ορίστηκαν σε 40 
%,τις διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές 
Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 
2019·

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια 
συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο 
χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων 
εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων: οι στόχοι για τις 
προϊστάμενες μονάδας ορίστηκαν σε 
40 %,τις διευθύντριες σε 35 % και τις 
Γενικές Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος 
του 2019· ζητεί να τεθούν επειγόντως 
περισσότερο φιλόδοξοι στόχοι και η 
επίτευξή τους να πραγματοποιηθεί 
άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 115
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια 
συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο 
χάρτης πορείας για την ισότητα των φύλων 
εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων: οι στόχοι για τις 
προϊστάμενες μονάδας ορίστηκαν σε 40 
%,τις διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές 
Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 
2019·

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η προώθηση των ίσων 
ευκαιριών παραμένει ένα από τα κύρια 
συστατικά της πολιτικής του Κοινοβουλίου 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ο 
χάρτης πορείας για την ισότητα των 
φύλων, καθώς και η ανάγκη για 
γεωγραφική ισορροπία εξακολουθούν να 
υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων 
δράσεων: οι στόχοι για τις προϊστάμενες 
μονάδας ορίστηκαν σε 40 %,τις 
διευθύντριες σε 35 % και τις Γενικές 
Διευθύντριες σε 30 % έως το τέλος του 
2019·

Or. en
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Τροπολογία 116
Gilles Boyer, Pascal Durand, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona 
Strugariu, Sylvie Guillaume, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62α. προτείνει, σύμφωνα με το ότι η 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 
εξακολουθεί να αποτελεί βασική 
συνιστώσα της πολιτικής του 
Κοινοβουλίου στη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων, να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους, 
όπως για παράδειγμα με αύξηση του 
αριθμού των ατόμων με αναπηρία που 
εργάζονται στη διοίκηση του 
Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι, στο 
Προεδρείο του Κοινοβουλίου, λειτουργεί 
ήδη Ομάδα υψηλού επιπέδου για την 
ισότητα των φύλων και τη 
διαφορετικότητα και ζητεί από την εν 
λόγω ομάδα να διενεργήσει μελέτη γύρω 
από τα αποτελεσματικά μέτρα που έχουν 
λάβει τα κράτη μέλη και η διεθνής 
κοινότητα για να αυξηθεί η συμμετοχή 
των ατόμων με αναπηρία στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
νομοθετικών μέτρων· ζητεί από την 
Ομάδα υψηλού επιπέδου να υποβάλει εκ 
νέου έκθεση στο Προεδρείο του 
Κοινοβουλίου με συγκεκριμένες 
προτάσεις μετά τη διεξαγωγή της μελέτης 
και την ανάλυση των αποτελεσμάτων· 
ζητεί να τεθούν επειγόντως φιλόδοξοι 
στόχοι και η επίτευξή τους να 
πραγματοποιηθεί άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Lara Wolters, Vera Tax
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι βουλευτές που 
βρίσκονται σε άδεια μητρότητας δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν· θεωρεί ότι 
η αδυναμία αυτή έρχεται ουσιαστικά σε 
αντίθεση με τις βασικές αξίες της 
Ένωσης, διότι στέλνει το μήνυμα ότι η 
ψήφος σε γυναίκα υποψήφιο μπορεί να 
συνεπάγεται προσωρινή μη 
εκπροσώπηση· θεωρεί ότι η αδυναμία να 
αντικατασταθούν βουλευτές σε γονική 
άδεια, όπως και οι βουλευτές που 
βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική 
άδεια, πρόκειται για ανεπίλυτο πρόβλημα, 
δεδομένου ότι δεν μπορεί να οριστεί 
πληρεξούσιος για να ψηφίσει στη θέση 
τους, γεγονός που παράγει, προσωρινά, 
μία μη ισόρροπη εκπροσώπηση των 
Ευρωπαίων πολιτών· ζητεί από το 
Συμβούλιο να τροποποιήσει το άρθρο 6 
της Πράξης περί της εκλογής των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία (εκλογική 
πράξη) για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 118
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που 
κατέχουν θέσεις στο επίπεδο του γενικού 
διευθυντή παρέμεινε σταθερός σε 2 σε 
απόλυτους αριθμούς, πολύ κάτω από τον 

63. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που 
κατέχουν θέσεις στο επίπεδο του γενικού 
διευθυντή παρέμεινε σταθερός σε 2 σε 
απόλυτους αριθμούς, πολύ κάτω από τον 
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στόχο, κατά την περίοδο 2017- 2018· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός 
των γυναικών σε επίπεδο διευθυντών 
ανήλθε σε 34 % στο τέλος του 2018 και σε 
37 % κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σε 
επίπεδο προϊσταμένων μονάδας αυξήθηκε 
σε 38 % στο τέλος του 2018 και σε 39 % 
στο τέλος του 2019· αναγνωρίζει την 
ανάγκη σταδιακής προσέγγισης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα είναι 
ικανοποιητική μόνο όταν η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο 
διοίκησης θα αντικατοπτρίζει την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον 
επιλέξιμο πληθυσμό για τις θέσεις αυτές· 
σημειώνει ότι υπάρχουν κράτη μέλη που 
δεν κατέχουν θέση διευθυντή και/ή 
γενικού διευθυντή και συνιστά να 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση με 
σκοπό την επίτευξη γεωγραφικής 
ισορροπίας·

στόχο, κατά την περίοδο 2017- 2018· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός 
των γυναικών σε επίπεδο διευθυντών 
ανήλθε σε 34 % στο τέλος του 2018 και σε 
37 % κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σε 
επίπεδο προϊσταμένων μονάδας αυξήθηκε 
σε 38 % στο τέλος του 2018 και σε 39 % 
στο τέλος του 2019· αναγνωρίζει την 
ανάγκη σταδιακής προσέγγισης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα είναι 
ικανοποιητική μόνο όταν η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο 
διοίκησης θα αντικατοπτρίζει την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον 
επιλέξιμο πληθυσμό για τις θέσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 119
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που 
κατέχουν θέσεις στο επίπεδο του γενικού 
διευθυντή παρέμεινε σταθερός σε 2 σε 
απόλυτους αριθμούς, πολύ κάτω από τον 
στόχο, κατά την περίοδο 2017- 2018· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός 
των γυναικών σε επίπεδο διευθυντών 
ανήλθε σε 34 % στο τέλος του 2018 και σε 
37 % κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σε 
επίπεδο προϊσταμένων μονάδας αυξήθηκε 
σε 38 % στο τέλος του 2018 και σε 39 % 
στο τέλος του 2019· αναγνωρίζει την 
ανάγκη σταδιακής προσέγγισης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα είναι 

63. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που 
κατέχουν θέσεις στο επίπεδο του γενικού 
διευθυντή παρέμεινε σταθερός σε 2 σε 
απόλυτους αριθμούς, πολύ κάτω από τον 
στόχο, κατά την περίοδο 2017- 2018· 
σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός 
των γυναικών σε επίπεδο διευθυντών 
ανήλθε σε 34 % στο τέλος του 2018 και σε 
37 % κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ σε 
επίπεδο προϊσταμένων μονάδας αυξήθηκε 
σε 38 % στο τέλος του 2018 και σε 39 % 
στο τέλος του 2019· αναγνωρίζει την 
ανάγκη σταδιακής προσέγγισης, αλλά 
υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θα είναι 
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ικανοποιητική μόνο όταν η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο 
διοίκησης θα αντικατοπτρίζει την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον 
επιλέξιμο πληθυσμό για τις θέσεις αυτές· 
σημειώνει ότι υπάρχουν κράτη μέλη που 
δεν κατέχουν θέση διευθυντή και/ή γενικού 
διευθυντή και συνιστά να αντιμετωπιστεί 
αυτή η κατάσταση με σκοπό την επίτευξη 
γεωγραφικής ισορροπίας·

ικανοποιητική μόνο όταν η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο 
διοίκησης θα αντικατοπτρίζει την 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον 
επιλέξιμο πληθυσμό για τις θέσεις αυτές· 
σημειώνει ότι υπάρχουν κράτη μέλη που 
δεν κατέχουν θέση διευθυντή και/ή γενικού 
διευθυντή και συνιστά να αντιμετωπιστεί 
αυτή η κατάσταση με σκοπό την επίτευξη 
γεωγραφικής ισορροπίας· υπενθυμίζει τη 
σημασία που έχει για τις προσλήψεις να 
βασίζονται στις ικανότητες, ωστόσο η 
γεωγραφική ισορροπία μεταξύ του 
προσωπικού είναι επίσης σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 120
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63α. επισημαίνει ότι είναι σημαντική η 
επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ 
του προσωπικού του Κοινοβουλίου· ζητεί, 
σε αυτό το πλαίσιο, να διασφαλίσει το 
Κοινοβούλιο ότι το προσωπικό σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου 
των διευθυντών και γενικών διευθυντών, 
προσλαμβάνεται και προωθείται χωρίς 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και ότι η 
απασχόληση στο Κοινοβούλιο είναι εξίσου 
ελκυστική για όλες τις εθνικότητες·

Or. en

Τροπολογία 121
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63α. παρά την παρέλευση πολλών ετών 
από τη διεύρυνση του 2004, δεν υπάρχει 
αντίστοιχη αύξηση στην εκπροσώπηση 
για τα νέα κράτη μέλη στα επίπεδα της 
διοίκησης, όπου παραμένει η 
υπερεκπροσώπηση των Βέλγων, των 
Γερμανών, των Ισπανών και των Ιταλών .

Or. en

Τροπολογία 122
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. εγκρίνει τις λύσεις που βρέθηκαν 
για τους ΔΚΒ οι οποίοι εργάστηκαν για 
δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους 
χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 
μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι οι λύσεις που βρέθηκαν 
επέτρεψαν στους ενδιαφερόμενους ΔΚΒ 
να συμπληρώσουν τα αναγκαία δέκα έτη 
υπηρεσίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι 
βρέθηκε λύση για 170 από τις 173 
περιπτώσεις·

64. σημειώνει τις λύσεις που βρέθηκαν 
για τους ΔΚΒ οι οποίοι είχαν εργαστεί για 
δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους 
χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 
μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η λύση κατέστη διαθέσιμη 
πολύ αργά, παρά τις πολυάριθμες και 
συνεχείς προειδοποιήσεις κατά την 
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η μόνη λύση που βρέθηκε 
υπόκειτο αποκλειστικά στην καλή θέληση 
ορισμένων βουλευτών οι οποίοι γνώριζαν 
την κατάσταση και επέδειξαν αλληλεγγύη 
προς αυτούς τους ΔΚΒ· εκφράζει επίσης 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η Διοίκηση 
δεν ενημέρωσε τα μέλη της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου σχετικά με το 
θέμα αυτό και σχετικά με τη δυνατότητα 
σύναψης συμβάσεων για λιγότερους από 
έξι μήνες για τέτοιες περιπτώσεις, με 



PE646.990v02-00 76/132 AM\1199139EL.docx

EL

αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς τους 
βοηθούς να αντιμετωπίσουν μεγάλες 
δυσκολίες στο να βρουν βουλευτή που θα 
τους απασχολήσει χωρίς διακοπή για 
σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ 
ορισμένοι εξ αυτών δεν τα κατάφεραν 
καν (αυτό συνέβη τουλάχιστον στις 3 από 
τις 170 περιπτώσεις, σύμφωνα με στοιχεία 
της διοίκησης)·

Or. es

Τροπολογία 123
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. εγκρίνει τις λύσεις που βρέθηκαν 
για τους ΔΚΒ οι οποίοι εργάστηκαν για 
δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους 
χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 
μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι οι λύσεις που βρέθηκαν 
επέτρεψαν στους ενδιαφερόμενους ΔΚΒ 
να συμπληρώσουν τα αναγκαία δέκα έτη 
υπηρεσίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι 
βρέθηκε λύση για 170 από τις 173 
περιπτώσεις·

64. εγκρίνει τις λύσεις που βρέθηκαν 
για τους ΔΚΒ οι οποίοι εργάστηκαν για 
δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους 
χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 
μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 124
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. εγκρίνει τις λύσεις που βρέθηκαν 
για τους ΔΚΒ οι οποίοι εργάστηκαν για 
δύο συνεχείς κοινοβουλευτικές περιόδους 
χωρίς διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 
μήνες για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι οι λύσεις που βρέθηκαν 
επέτρεψαν στους ενδιαφερόμενους ΔΚΒ 
να συμπληρώσουν τα αναγκαία δέκα έτη 
υπηρεσίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι 
βρέθηκε λύση για 170 από τις 173 
περιπτώσεις·

64. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι 
170 από τους 173 ΔΚΒ οι οποίοι 
βρέθηκαν στην κατάσταση του να έχουν 
εργαστεί για δύο συνεχείς 
κοινοβουλευτικές περιόδους χωρίς 
διακοπή, αλλά χρειάζονταν ακόμα 2 μήνες 
για να ολοκληρώσουν τα δέκα έτη 
υπηρεσίας που είναι αναγκαία για να έχουν 
δικαίωμα σε σύνταξη στο πλαίσιο του 
συστήματος συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, μπόρεσαν να βρουν νέες 
συμβάσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι αυτό σημαίνει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι ΔΚΒ κατόρθωσαν να 
συμπληρώσουν τα αναγκαία δέκα έτη 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 125
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. χαιρετίζει τη σύσταση συστήματος 
διευρυμένης τηλεργασίας για τη Γενική 
Γραμματεία του Κοινοβουλίου·

65. χαιρετίζει την επέκταση και τον 
εξορθολογισμό των δυνατοτήτων 
τηλεργασίας για τη Γενική Γραμματεία του 
Κοινοβουλίου, αλλά ζητεί την ταχεία 
μετάβαση σε διαρθρωτική τηλεργασία, 
όπως στην Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά 
όργανα·

Or. en

Τροπολογία 126
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. χαιρετίζει τη σύσταση συστήματος 
διευρυμένης τηλεργασίας για τη Γενική 
Γραμματεία του Κοινοβουλίου·

65. χαιρετίζει τη σύσταση συστήματος 
διευρυμένης τηλεργασίας για τη Γενική 
Γραμματεία του Κοινοβουλίου· 
υποστηρίζει τη διεξαγωγή έρευνας για 
την εμπειρία από το πρώτο έτος 
τηλεργασίας και ζητεί να κοινοποιηθούν 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους 
βουλευτές και σε όλες τις υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 127
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να αυξηθεί η χρήση των 
βιντεοδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών 
με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση 
πόρων, ιδίως για να περιοριστούν οι 
υπηρεσιακές μετακινήσεις του 
προσωπικού μεταξύ των τριών τόπων 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 128
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
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αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 
έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ενθαρρύνει 
τις ομάδες που δεν το έχουν πράξει 
ακόμη να ακολουθήσουν την ίδια 
προσέγγιση·

αφορά την παρενόχληση σε όλα τα πιθανά 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων 
βουλευτών, προσωπικού και ΔΚΒ, και τις 
δράσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για 
την αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 129
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
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αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 
έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ενθαρρύνει τις 
ομάδες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να 
ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση·

αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου αναμένονταν έως 
τις αρχές Νοεμβρίου του 2018 και ζητεί 
να κοινοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, 
μόλις είναι διαθέσιμα· ζητεί να δοθεί 
εξήγηση για την καθυστέρηση αυτή και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένες ομάδες έχουν 
ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ζητεί να 
υπάρχει υποχρεωτική κατάρτιση για τους 
βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού· 
αναμένει την πλήρη και διαφανή 
υλοποίηση του χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 130
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 

66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
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αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 
έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ενθαρρύνει τις 
ομάδες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να 
ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση·

αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου αναμένονταν έως 
τις αρχές Νοεμβρίου του 2018 και ζητεί 
να κοινοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση, 
μόλις είναι διαθέσιμα· ζητεί να δοθεί 
εξήγηση για την καθυστέρηση αυτή και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι ορισμένες ομάδες έχουν 
ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ζητεί να 
υπάρχει υποχρεωτική κατάρτιση για τους 
βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού· 
αναμένει την πλήρη και διαφανή 
υλοποίηση του χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 131
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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66. υποστηρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 
έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ενθαρρύνει τις 
ομάδες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να 
ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση·

66. αναγνωρίζει την πολιτική 
μηδενικής ανοχής του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά την παρενόχληση και τις δράσεις 
που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 
αποθάρρυνση της παρενόχλησης στον 
χώρο εργασίας, και συγκεκριμένα την 
έγκριση από το Προεδρείο στις 12 
Μαρτίου 2018 επικαιροποιημένου χάρτη 
πορείας για την προσαρμογή των μέτρων 
πρόληψης και έγκαιρης στήριξης για την 
αντιμετώπιση συγκρούσεων και 
περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ 
βουλευτών και ΔΚΒ, ασκούμενων ή άλλων 
υπαλλήλων, την θέσπιση εξωτερικού 
ελέγχου των εσωτερικών πρακτικών και 
διαδικασιών του Κοινοβουλίου, τη 
δημιουργία ενός δικτύου έμπιστων 
συμβούλων και μιας υπηρεσίας 
διαμεσολάβησης και τη διοργάνωση 
δημόσιας ακρόασης με εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της παρενόχλησης στον χώρο 
εργασίας· προσδοκά ότι τα αποτελέσματα 
του εξωτερικού ελέγχου, μόλις είναι 
διαθέσιμα, θα κοινοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 
έχουν ενθαρρύνει έντονα τα μέλη τους να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης για την αξιοπρέπεια και τον 
σεβασμό στην εργασία, προκειμένου να 
δώσουν το παράδειγμα, και ενθαρρύνει τις 
ομάδες που δεν το έχουν πράξει ακόμη να 
ακολουθήσουν την ίδια προσέγγιση· ζητεί, 
ωστόσο, από το Κοινοβούλιο να λάβει 
υπόψη του τον περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων παρενόχλησης στους 
χώρους του Κοινοβουλίου, και να 
περιορίσει αναλόγως την έμφαση στο εν 
λόγω ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 132
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως τα 
μέτρα που συνέστησε το Κοινοβούλιο με 
το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 
2017, σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης στην ΕΕ, δηλαδή η 
διοργάνωση υποχρεωτικής κατάρτισης 
κατά της παρενόχλησης για όλο το 
προσωπικό και για τους βουλευτές, 
καθώς και η αναδιάρθρωση των δύο 
υφιστάμενων επιτροπών σε μία 
ανεξάρτητη επιτροπή· ζητεί την κάλυψη 
των δικαστικών και ιατρικών εξόδων των 
θυμάτων παρενόχλησης σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 133
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. επισημαίνει την επικείμενη 
μεταβολή στον πάροχο υπηρεσιών στον 
βρεφονηπιακό σταθμό του Κοινοβουλίου· 
σημειώνει την ανησυχία του για τις 
περιορισμένες πληροφορίες που παρέχουν 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου 
(ΓΔ PERS, ΓΔ INLO και ΓΔ SAFE) 
σχετικά με τις αλλαγές που θα επιφέρει 
αυτή η νέα σύμβαση· υπογραμμίζει την 
ανάγκη, το Κοινοβούλιο να θέτει πάντοτε 
ως κορυφαίο κριτήριο την ευημερία των 
παιδιών στο βρεφονηπιακό του σταθμό, 
όταν αξιολογεί μια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, καθώς και τις συνθήκες 
εργασίας του προσωπικού που 
απασχολείται από τον πάροχο υπηρεσιών· 
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υπενθυμίζει την ανάγκη όλοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών να σέβονται πλήρως το δίκαιο 
του Βελγίου και να μεριμνούν ώστε ο 
υπεργολάβος να ευθυγραμμίζεται με την 
πολιτική του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην 
εργασία·

Or. en

Τροπολογία 134
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. σημειώνει ότι, από τον 
Φεβρουάριο 2020, ως νέος πάροχος 
υπηρεσιών για τα τμήματα 
βρεφονηπιακών σταθμών του 
Κοινοβουλίου θα αναλάβει η εταιρεία 
Esedra· σημειώνει ότι η αλλαγή παρόχων 
έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους 
βουλευτές, τους υπαλλήλους, τους 
διπλωμάτες, τους αποσπασμένους 
εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους 
διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς 
βοηθούς του Κοινοβουλίου, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες για τα 
παιδιά τους· ζητεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να 
διασφαλίσουν ότι καμία από τις πιθανές 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών σταθμών, που εισήγαγε η 
νέα διοίκηση, δεν οδηγεί σε μειωμένη 
ποιότητα υπηρεσιών σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο πάροχο υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. σημειώνει ότι θα υπάρξει αλλαγή 
του παρόχου υπηρεσιών στον 
βρεφονηπιακό σταθμό του Κοινοβουλίου 
και ζητεί μια ομαλή μετάβαση, τονίζει ότι 
η διατήρηση της ίδιας ποιότητας 
υπηρεσιών και συνθηκών εργασίας είναι 
ουσιαστικής σημασίας· καλεί τον Γενικό 
Γραμματέα να εξασφαλίσει αυτούς τους 
όρους·

Or. en

Τροπολογία 136
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. θεωρεί βαθιά λυπηρό το γεγονός 
ότι οι κανόνες που έλαβαν έγκριση στις 26 
Απριλίου 2018 και διέπουν τη λειτουργία 
των βρεφονηπιακών σταθμών είναι 
ασαφείς και δεν περιλαμβάνουν 
λεπτομερείς προδιαγραφές, ιδίως στην 
ενότητα 1 που αφορά τα θέματα 
εισαγωγής, στην ενότητα 2 που αφορά 
την οικονομική συμμετοχή και στην 
ενότητα 3 που αφορά πρακτικές 
πληροφορίες· απαιτεί από την επιτροπή 
διαχείρισης των βρεφονηπιακών 
σταθμών του Κοινοβουλίου να εγκρίνει 
επαρκείς προδιαγραφές, ώστε οι κανόνες 
να καθίστανται σαφείς, διαφανείς και να 
περιλαμβάνουν τυχόν ασυνήθεις και 
ειδικές περιπτώσεις, όπως τυχόν 
μεμονωμένες περιπτώσεις οικογενειακών 
καταστάσεων ή παιδιά με ειδικές 
ανάγκες· προτείνει να διατηρούνται 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
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με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
υπηρεσίες στους ιστοτόπους, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για την οικονομική συμμετοχή και για τις 
διαθέσιμες θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 137
Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67β. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε μεθοδολογία 
τιμολόγησης στους κανόνες που διέπουν 
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς· ζητεί 
από την επιτροπή διαχείρισης των 
βρεφονηπιακών σταθμών του 
Κοινοβουλίου να εγκρίνει μια σαφώς 
καθορισμένη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό της γονικής συνεισφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη ειδικές 
οικογενειακές συνθήκες, όπως οι 
μονογονεϊκές οικογένειες ή οι εν εξελίξει 
διαδικασίες διαζυγίου· συνιστά την 
αναθεώρηση του άρθρου 4 των κανόνων, 
με τη συμπερίληψη της μέγιστης 
συμμετοχής για να εξασφαλίζεται 
επαρκής διαφάνεια και πρόληψη 
ενδεχόμενων αποκλίσεων·

Or. en

Τροπολογία 138
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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68. σημειώνει ότι ο υψηλός φόρτος 
εργασίας του προσωπικού στη ΓΔ PERS 
οδηγεί σε έλλειψη ευελιξίας όσον αφορά 
την τροποποίηση των μισθών των ΔΚΒ, 
όταν ζητείται από βουλευτή και 
δικαιολογείται από αύξηση των 
αρμοδιοτήτων του ΔΚΒ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70α. τονίζει ότι η αρχή της οικονομικής 
αποδοτικότητας πρέπει να εφαρμόζεται 
στο έπακρο όσον αφορά την κτιριακή 
πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τόσο σε σχέση με το κόστος των 
υφιστάμενων κτιρίων όσο και σε σχέση 
με τα νέα έργα· θεωρεί ότι πρωταρχικός 
στόχος πρέπει να είναι η χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και η 
ολοκλήρωση των έργων με τη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή·

Or. hu

Τροπολογία 140
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο 
κατασκευαστικό έργο του Κοινοβουλίου - 
η διεύρυνση του κτιρίου Konrad Adenauer 
στο Λουξεμβούργο - βρίσκεται στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, της 

73. σημειώνει ότι το μεγαλύτερο 
κατασκευαστικό έργο του Κοινοβουλίου - 
η διεύρυνση του κτιρίου Konrad Adenauer 
στο Λουξεμβούργο - βρίσκεται στο στάδιο 
της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, 
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ανατολικής πτέρυγας, η οποία 
αντιπροσωπεύει περίπου το 70 % του 
συνολικού έργου· υπενθυμίζει ότι επί του 
παρόντος το προσωπικό του 
Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο 
στεγάζεται σε τέσσερα κτίρια· 
αναγνωρίζει ότι το κτίριο Konrad 
Adenauer θα συγκεντρώσει όλες τις 
υπηρεσίες κάτω από μία στέγη και, κατά 
συνέπεια, θα επιτρέψει τη δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας στους τομείς της 
ενέργειας, των υδάτων, της ασφάλειας 
και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων 
του κτιρίου· επισημαίνει ότι, παρά το 
γεγονός ότι ορισμένες δαπάνες που 
σχετίζονται με καθυστερήσεις της 
κατασκευής ήταν υψηλότερες από τις 
αρχικά προβλεπόμενες, οι σημαντικά 
χαμηλότερες δαπάνες για το οικονομικό 
κόστος των πιστώσεων επέτρεψαν στο 
Κοινοβούλιο να αντισταθμίσει τις 
πρόσθετες οικονομικές ανάγκες· 
υπογραμμίζει ότι το συνολικό κόστος του 
έργου Adenauer εξακολουθεί να είναι κατά 
32.5 εκατομμύρια EUR χαμηλότερο από 
τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό·

επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι 
ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με 
καθυστερήσεις της κατασκευής ήταν 
υψηλότερες από τις αρχικά 
προβλεπόμενες, οι σημαντικά χαμηλότερες 
δαπάνες για το οικονομικό κόστος των 
πιστώσεων επέτρεψαν στο Κοινοβούλιο να 
αντισταθμίσει τις πρόσθετες οικονομικές 
ανάγκες· υπογραμμίζει ότι το συνολικό 
κόστος του έργου Adenauer εξακολουθεί 
να είναι κατά 32.5 εκατομμύρια EUR 
χαμηλότερο από τον εγκεκριμένο συνολικό 
προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 141
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. υποστηρίζει την βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος για τους 
βουλευτές στις Βρυξέλλες (1 προσωπικό 
γραφείο + 2 γραφεία για το προσωπικό 
τους) και στο Στρασβούργο (1 + 1 
γραφεία)·

74. χαιρετίζει την βελτίωση του 
εργασιακού περιβάλλοντος για τους 
βουλευτές στις Βρυξέλλες (1 προσωπικό 
γραφείο + 2 γραφεία για το προσωπικό 
τους) και στο Στρασβούργο (1 + 1 
γραφεία)· υποστηρίζει την περαιτέρω 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
βουλευτών σύμφωνα με την παράγραφο 
98 του παρόντος εγγράφου·
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Or. en

Τροπολογία 142
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
ΓΔ INLO να ενισχύσει τις ρυθμίσεις της 
στον τομέα της ασφάλειας με διαρθρωτικές 
και οργανωτικές βελτιώσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η αύξηση της ασφάλειας 
των περιμέτρων των κτιρίων Weiss, 
Churchill και Pflimlin στο Στρασβούργο 
και η συνέχιση των εργασιών για την 
αύξηση της ασφάλειας των εισόδων στις 
Βρυξέλλες (κτίριο Montoyer 70, κτίριο 
Square de Meeus και κτιριο Wiertz) και 
στο Στρασβούργο (κτίριο Churchill)· 
επιμένει στην ανάγκη συγκερασμού του 
ανοίγματος προς τους πολίτες με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας·

75. υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
ΓΔ INLO να ενισχύσει τις ρυθμίσεις της 
στον τομέα της ασφάλειας με διαρθρωτικές 
και οργανωτικές βελτιώσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται η αύξηση της ασφάλειας 
όλων των χώρων· επιμένει στην ανάγκη 
συγκερασμού του ανοίγματος προς τους 
πολίτες με τις απαιτήσεις ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 143
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένοι βασικοί πάροχοι 
υπηρεσιών αποφάσισαν πρόσφατα να μην 
παρατείνουν τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις τους με το Κοινοβούλιο 
(τράπεζες και σούπερ μάρκετ) και ζητεί 
από την υπηρεσία να διερευνήσει τα αίτια 
της υποβάθμισης των υπηρεσιών που 
διατίθενται στο Κοινοβούλιο·
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Or. hu

Τροπολογία 144
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. λαμβάνει υπόψη του την έναρξη, το 
2018, των εργασιών επέκτασης του 
βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg· 
εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τον τρόπο 
με τον οποίο παρασχέθηκε πρόσβαση στο 
κτίριο κατά τη διάρκεια των εν λόγω 
οικοδομικών εργασιών, και προτείνει να 
δώσει η ΓΔ INLO περισσότερη προσοχή 
στη εγγύηση της ασφάλειας των χρηστών 
κατά τη διάρκεια αυτών των οικοδομικών 
εργασιών στο μέλλον·

76. λαμβάνει υπόψη του την έναρξη 
των εργασιών επέκτασης του 
βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg το 
2018· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τον 
μη ασφαλή τρόπο με τον οποίο 
παρασχέθηκε πρόσβαση στους χώρους 
αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών και 
προτείνει να δώσει η ΓΔ INLO 
περισσότερη προσοχή για να εγγυηθεί την 
ασφάλεια των χρηστών κατά τη διάρκεια 
αυτών των οικοδομικών εργασιών στο 
μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 145
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. λαμβάνει υπόψη του την έναρξη, το 
2018, των εργασιών επέκτασης του 
βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg· 
εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τον τρόπο 
με τον οποίο παρασχέθηκε πρόσβαση στο 
κτίριο κατά τη διάρκεια των εν λόγω 
οικοδομικών εργασιών, και προτείνει να 
δώσει η ΓΔ INLO περισσότερη προσοχή 
στη εγγύηση της ασφάλειας των χρηστών 
κατά τη διάρκεια αυτών των οικοδομικών 
εργασιών στο μέλλον·

76. λαμβάνει υπόψη του την έναρξη, το 
2018, των εργασιών επέκτασης του 
βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg· 
εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τον τρόπο 
με τον οποίο παρασχέθηκε πρόσβαση στο 
κτίριο κατά τη διάρκεια των εν λόγω 
οικοδομικών εργασιών, και προτείνει να 
δώσουν η ΓΔ INLO και η ΓΔ SAFE 
περισσότερη προσοχή στη εγγύηση της 
ασφάλειας των χρηστών κατά τη διάρκεια 
αυτών των οικοδομικών εργασιών στο 
μέλλον·
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Or. ro

Τροπολογία 146
Lara Wolters, Bas Eickhout, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο 
ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να 
εξουσιοδοτήσει τη ΓΔ INLO να 
δρομολογήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri 
Spaak, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 2 
επιλογές: ανακαίνιση ή επανασχεδιασμός 
του κτιρίου· ζητεί επιτακτικά να 
προετοιμαστεί το κτίριο για την περαιτέρω 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 
Κοινοβουλίου κατά τις επόμενες δεκαετίες· 
υπενθυμίζει ότι δρομολογήθηκε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
υποβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 
προτάσεων και ότι η τελική απόφαση 
σχετικά με το έργο θα πρέπει να ληφθεί 
από τις πολιτικές και τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές·

78. αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο 
ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να 
εξουσιοδοτήσει τη ΓΔ INLO να 
δρομολογήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri 
Spaak, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 2 
επιλογές: ανακαίνιση ή επανασχεδιασμός 
του κτιρίου· ζητεί επιτακτικά να 
προετοιμαστεί το κτίριο για την περαιτέρω 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 
Κοινοβουλίου κατά τις επόμενες δεκαετίες· 
υπενθυμίζει ότι δρομολογήθηκε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
υποβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 
προτάσεων και ότι η τελική απόφαση 
σχετικά με το έργο θα πρέπει να ληφθεί 
από τις πολιτικές και τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές· τονίζει ότι μια 
τέτοια απόφαση λαμβάνει χώρα μετά τη 
δημοσίευση αξιολόγησης της ασφάλειας 
του κτιρίου για την ένταξη στον 
προϋπολογισμό του σχεδίου για το οποίο 
λαμβάνεται η απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 147
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο 78. αναγνωρίζει ότι το Προεδρείο 
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ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να 
εξουσιοδοτήσει τη ΓΔ INLO να 
δρομολογήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri 
Spaak, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 2 
επιλογές: ανακαίνιση ή επανασχεδιασμός 
του κτιρίου· ζητεί επιτακτικά να 
προετοιμαστεί το κτίριο για την περαιτέρω 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 
Κοινοβουλίου κατά τις επόμενες δεκαετίες· 
υπενθυμίζει ότι δρομολογήθηκε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
υποβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 
προτάσεων και ότι η τελική απόφαση 
σχετικά με το έργο θα πρέπει να ληφθεί 
από τις πολιτικές και τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές·

ανέθεσε στον Γενικό Γραμματέα να 
εξουσιοδοτήσει τη ΓΔ INLO να 
δρομολογήσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri 
Spaak, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 2 
επιλογές: ανακαίνιση ή επανασχεδιασμός 
του κτιρίου· ζητεί επιτακτικά να 
προετοιμαστεί το κτίριο για την περαιτέρω 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων του 
Κοινοβουλίου κατά τις επόμενες δεκαετίες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
Συνθήκες· υπενθυμίζει ότι δρομολογήθηκε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
υποβολή συγκεκριμένων αρχιτεκτονικών 
προτάσεων και ότι η τελική απόφαση 
σχετικά με το έργο θα πρέπει να ληφθεί 
από τις πολιτικές και τις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές·

Or. en

Τροπολογία 148
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. σημειώνει ότι η δημιουργία του 
«Europa Experience» σε διάφορα 
γραφεία συνδέσμου έχει εγκριθεί από το 
Προεδρείο και ότι η εφαρμογή του 
εκτείνεται στα επόμενα έτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 149
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) 
για την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων 
το 2018· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
επιτραπεί στα υπηρεσιακά οχήματα να 
μεταφέρουν βουλευτές και προσωπικό με 
εντολές αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

80. απορρίπτει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών· απορρίπτει την ιδέα 
ότι θα πρέπει να επιτραπεί στα υπηρεσιακά 
οχήματα να μεταφέρουν βουλευτές και 
προσωπικό με εντολές αποστολής όταν 
πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ 
Βρυξελλών και Στρασβούργου· 
επαναλαμβάνει ότι 12 επιπλέον ταξίδια 
ετησίως μετάβασης και επιστροφής στο 
Στρασβούργο παράγουν πρόσθετες 
δαπάνες και προκαλούν εκπομπές 
επιβλαβών ενώσεων·

Or. en

Τροπολογία 150
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί 
στα υπηρεσιακά οχήματα να μεταφέρουν 
βουλευτές και προσωπικό με εντολές 
αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· προτείνει να μην επιτρέπεται στα 
υπηρεσιακά οχήματα να ταξιδεύουν χωρίς 
επιβάτη, αλλά αντίθετα να 
χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν 
βουλευτές, προσωπικό και ΔΚΒ με 
εντολές αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

Or. en

Τροπολογία 151
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί 
στα υπηρεσιακά οχήματα να μεταφέρουν 
βουλευτές και προσωπικό με εντολές 
αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί 
στα υπηρεσιακά οχήματα να μεταφέρουν 
βουλευτές και προσωπικό με εντολές 
αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου· λαμβάνει υπό σημείωση 
τον νέο κανόνα που απαιτεί από τους 
οδηγούς να περιμένουν έναν μέγιστο 
αριθμό 5 λεπτών στον χώρο παραλαβής, 
κατανοεί την αναγκαιότητα ενός τέτοιου 
κανόνα, ωστόσο ανησυχεί ότι αυτό το 
χρονικό περιθώριο είναι πολύ 
περιορισμένο·

Or. en

Τροπολογία 152
Angelika Winzig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. σημειώνει τον μεγάλο χρόνο 
αναμονής των βουλευτών στον 
αερολιμένα, πριν από την αναχώρηση των 
αυτοκινήτων προς το Κοινοβούλιο, και 
προτείνει την εξεύρεση περισσότερο 
αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης 
αυτών των καθυστερήσεων·

Or. en

Τροπολογία 153
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί 
στα υπηρεσιακά οχήματα να μεταφέρουν 
βουλευτές και προσωπικό με εντολές 
αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

80. υποστηρίζει την εσωτερίκευση της 
υπηρεσίας οδηγών και σημειώνει το πολύ 
υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (99,9 %) για 
την υπηρεσία υπηρεσιακών οχημάτων το 
2018· σημειώνει με ικανοποίηση τα μέτρα 
που έλαβε η ΓΔ INLO για να εξασφαλίσει 
ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα θα 
χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν 
βουλευτές και προσωπικό με εντολές 
αποστολής όταν πραγματοποιούν 
δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και 
Στρασβούργου·

Or. ro

Τροπολογία 154
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80β. (νέα) χαιρετίζει τη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα του Κοινοβουλίου 
κατά 37,7 % σε σύγκριση με το 2006· 
σημειώνει ότι οι εκπομπές από τις 
επιβατικές μεταφορές συμβάλλουν κατά 
περίπου 67 % στο αποτύπωμα άνθρακα 
του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, με την 
απόφασή του της 15ης Μαΐου 2017, το 
Προεδρείο ενέκρινε την πρόταση να 
προβλεφθεί ένας αποδοτικός και υψηλής 
ποιότητας τρόπος μεταφοράς για τους 
βουλευτές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της 
σταδιακής μετάβασης προς τα ηλεκτρικά 
οχήματα για τον στόλο οχημάτων του 
Κοινοβουλίου και μέσω της προώθησης 
όλων των οικολογικών τρόπων 
μεταφοράς, με στόχο τη λειτουργία με 
μηδενικές εκπομπές στο αστικό 
περιβάλλον και την ύπαρξη ενός 100 % 
ηλεκτρικού στόλου αυτοκινήτων από το 
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2024, επιπλέον των διαφόρων μέτρων που 
έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ·

Or. ro

Τροπολογία 155
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80β. (νέα) εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τα διάφορα μέτρα, εργαλεία και 
μέσα που εισήχθησαν εν προκειμένω από 
τη ΓΔ INLO, προκειμένου να μειωθούν 
περαιτέρω οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα από τις επιβατικές μεταφορές, 
όπως η ναύλωση τρένων για το 
Στρασβούργο, η χρήση του στόλου 
υπηρεσιακών οχημάτων του 
Κοινοβουλίου για τη μεταφορά του 
προσωπικού κατά τη διάρκεια των 
περιόδων συνόδου στο Στρασβούργο, η 
ομαδική μεταφορά σε περιπτώσεις 
συνεδριάσεων και εκδηλώσεων 
επιτροπών και πολιτικών ομάδων εκτός 
των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου, η 
δωρεάν χρήση των τρένων για τους 
βουλευτές που μεταβαίνουν στον 
αερολιμένα των Βρυξελλών, η ύπαρξη 
ενός στόλου βιώσιμων υπηρεσιακών 
οχημάτων, που περιλαμβάνει ολοένα και 
περισσότερα οχήματα μηδενικών 
εκπομπών (πλήρως ηλεκτρικά, υδρογόνου 
κ.λπ.), η ύπαρξη ενός στόλου σύγχρονων 
υπηρεσιακών ποδηλάτων και η επέκταση 
των υποδομών για ιδιωτικά ποδήλατα και 
ηλεκτρικά οχήματα·

Or. ro

Τροπολογία 156
Lara Wolters, Agnes Jongerius, Eider Gardiazabal Rubial, Isabel García Muñoz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις συνθήκες εργασίας του 
προσωπικού καθαρισμού του 
Κοινοβουλίου και συνιστά θερμά να 
συνδεθεί η ΓΔ INLO με την εταιρεία 
καθαρισμού που παρέχει υπηρεσίες στο 
Κοινοβούλιο με υπεργολαβία, προκειμένου 
να επαληθευτεί η τήρηση της βελγικής 
νομοθεσίας και να διασφαλιστεί ότι ο 
υπεργολάβος θα είναι ευθυγραμμισμένος 
με την πολιτική του Κοινοβουλίου όσον 
αφορά τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια 
στην εργασία·

81. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις συνθήκες εργασίας σε σχέση με δύο 
από τις εξωτερικές συμβάσεις 
παραχώρησης που έχει συνάψει το 
Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα όσον αφορά 
το προσωπικό στους τομείς του 
καθαρισμού και της εστίασης του 
Κοινοβουλίου, και συνιστά θερμά να 
οργανώσει η ΓΔ INLO ανεξάρτητη 
έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση με τις 
συνθήκες εργασίας του προσωπικού που 
παρέχει υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο με 
υπεργολαβία, προκειμένου να 
διασφαλιστούν ο σεβασμός και η 
αξιοπρέπεια στην εργασία· ζητεί την 
αξιολόγηση της πολιτικής του 
Κοινοβουλίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπό το φως της βελτίωσης της 
διαφάνειας και προβλεψιμότητας των 
συνθηκών εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες 
που ανατίθενται υπεργολαβικά· καλεί το 
Κοινοβούλιο να υποβάλει έκθεση στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα αποτελέσματα αυτής της 
αξιολόγησης·

Or. en

Τροπολογία 157
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
καθαρισμού του Κοινοβουλίου και 
συνιστά θερμά να συνδεθεί η ΓΔ INLO με 
την εταιρεία καθαρισμού που παρέχει 

81. υπογραμμίζει το ενδιαφέρον του 
για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
καθαρισμού του Κοινοβουλίου και 
αναγνωρίζει ότι η ΓΔ INLO εργάζεται 
από κοινού με την εταιρεία καθαρισμού με 
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υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο με 
υπεργολαβία, προκειμένου να επαληθευτεί 
η τήρηση της βελγικής νομοθεσίας και να 
διασφαλιστεί ότι ο υπεργολάβος θα είναι 
ευθυγραμμισμένος με την πολιτική του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τον σεβασμό 
και την αξιοπρέπεια στην εργασία·

την οποία έχει συμβληθεί το Κοινοβούλιο 
και έχει ορίσει ότι θα πρέπει να τηρείται η 
σχετική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής, 
εργασιακής και περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί των 
συμβάσεων· θεωρεί ότι οι κοινωνικές, 
εργασιακές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με την 
πολιτική του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην 
εργασία· ζητεί, ωστόσο, από τη ΓΔ INLO 
να εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα αυτό 
κατά τα προσεχή έτη και να οργανώσει 
αξιολόγηση της ικανοποίησης του 
προσωπικού καθαρισμού που 
απασχολείται με υπεργολαβία, καθώς και 
αξιολόγηση της πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα 
της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων·

Or. ro

Τροπολογία 158
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
καθαρισμού του Κοινοβουλίου και συνιστά 
θερμά να συνδεθεί η ΓΔ INLO με την 
εταιρεία καθαρισμού που παρέχει 
υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο με 
υπεργολαβία, προκειμένου να επαληθευτεί 
η τήρηση της βελγικής νομοθεσίας και να 
διασφαλιστεί ότι ο υπεργολάβος θα είναι 
ευθυγραμμισμένος με την πολιτική του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τον σεβασμό 
και την αξιοπρέπεια στην εργασία·

81. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
καθαρισμού του Κοινοβουλίου και συνιστά 
θερμά να συνδεθεί η ΓΔ INLO με την 
εταιρεία καθαρισμού που παρέχει 
υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο με 
υπεργολαβία, προκειμένου να επαληθευτεί 
η τήρηση της βελγικής νομοθεσίας και να 
διασφαλιστεί ότι ο υπεργολάβος θα είναι 
ευθυγραμμισμένος με την πολιτική του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τον σεβασμό 
και την αξιοπρέπεια στην εργασία· 
καταδικάζει όχι μόνο τις άθλιες συνθήκες 
εργασίας, αλλά και την πολιτική 
απόκρυψης της παρουσίας, που 
επιβάλλεται στο προσωπικό καθαρισμού, 
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όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιεί 
μόνο την πλαϊνή είσοδο του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 159
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η υπηρεσία εξακολουθεί να 
μην είναι σε θέση να επιλύσει το 
πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα 
ζεστού νερού του Κοινοβουλίου, και ζητεί 
από την αρμόδια επιτροπή να παρέχει στο 
μέλλον ενημέρωση για τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την καταπολέμηση της 
νόσου των λεγεωναρίων στο Κοινοβούλιο·

Or. hu

Τροπολογία 160
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων 
στο κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 

82. επικροτεί την αύξηση της 
ποικιλίας της προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει, μολαταύτα, την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι πάρα τη δημόσια 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την 
εκτίμηση κόστους/οφέλους σχετικά με τον 
λόγο τιμής/ποιότητας, η ισορροπία της 
προσφοράς δεν είναι καθόλου 
ικανοποιητική· ζητεί να επαναξιολογηθεί 
ο λόγος ποιότητας / τιμής και του 
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αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής· δυνητικού παρόχου υπηρεσιών στην 
αγορά, δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για την τιμή και την ποιότητα 
των τροφίμων και των ποτών·

Or. en

Τροπολογία 161
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων στο 
κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 
αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής·

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων στο 
κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 
αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
αυξανόμενη χρήση προσωρινών 
έκτακτων υπαλλήλων από την εξωτερική 
εταιρεία εστίασης, με τις συνέπειες που 
έχει κάτι τέτοιο για την ποιότητα των 
υπηρεσιών και για τα οφέλη και την 
ποιότητα της ζωής και των συνθηκών 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού·

Or. es

Τροπολογία 162
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων στο 
κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 
αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής·

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι, παρά τον 
ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα, η 
εκτίμηση κόστους/οφέλους των τιμών και 
της ποιότητας των τροφίμων στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου 
χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση· 
αναγνωρίζει ότι η έρευνα για την 
ικανοποίηση των χρηστών 
χρησιμοποιείται συστηματικά, 
συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών 
της οικονομικής αποδοτικότητας·

Or. ro

Τροπολογία 163
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων στο 
κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 
αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής·

82. επικροτεί τη διαφοροποίηση της 
προσφοράς στο κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης του Κοινοβουλίου· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι, παρά τον ανταγωνισμό στον εν λόγω 
τομέα, η εκτίμηση κόστους/οφέλους των 
τιμών και της ποιότητας των τροφίμων στο 
κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης του 
Κοινοβουλίου είναι πλέον λιγότερο 
ισορροπημένη· ζητεί να ξεκινήσει έρευνα 
για την ικανοποίηση των χρηστών όσον 
αφορά την σχέση ποιότητας-τιμής· ζητεί 
να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές όσον 
αφορά τη μη ισόρροπη σχέση ποιότητας-
τιμής που προκύπτει από τα 
αποτελέσματα της έρευνας·

Or. en
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Τροπολογία 164
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82α. εκφράζει την αλληλεγγύη του με 
τους εργαζομένους του ομίλου 
COMPASS, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
περικοπές προσωπικού και επιδείνωση 
των συνθηκών εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 165
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο 
μεταφραστικό κόστος μεταξύ των 
επιμέρους γλωσσών, και καλεί την 
Υπηρεσία να διερευνήσει τα αίτια των 
σημαντικών διαφορών στο κόστος 
μετάφρασης·

Or. hu

Τροπολογία 166
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. αναγνωρίζει ότι, το 2018, η ΓΔ 
TRAD σημείωσε αύξηση της παραγωγής 
κατά 10 % σε σύγκριση με το 

93. αναγνωρίζει ότι, το 2018, η ΓΔ 
TRAD σημείωσε αύξηση της παραγωγής 
κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
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προηγούμενο έτος, λόγω της κυκλικής 
φύσης της ζήτησης για μετάφραση, η 
οποία συνδέεται στενά με την 
κοινοβουλευτική δραστηριότητα· 
σημειώνει ότι η εσωτερική μεταφραστική 
παραγωγή σε σχέση με την ικανότητα 
ανήλθε σε 119,4 % (δείκτης αναφοράς: 
100%) ενώ το ποσοστό εξωτερικής 
ανάθεσης ήταν 32,8 % (31,4 % το 2017)· 
καλεί τη ΓΔ TRAD να συνεχίσει τις 
εργασίες της για την αύξηση του ελέγχου 
της συμμόρφωσης και της ποιότητας των 
μεταφράσεων που ανατίθενται σε 
εξωτερικούς συνεργάτες·

έτος, λόγω της κυκλικής φύσης της 
ζήτησης για μετάφραση, η οποία συνδέεται 
στενά με την κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα· σημειώνει με ανησυχία ότι 
η εσωτερική μεταφραστική παραγωγή σε 
σχέση με την ικανότητα ανήλθε σε 119,4% 
(δείκτης αναφοράς: 100%) και το ποσοστό 
εξωτερικής ανάθεσης ήταν 32,8% (31,4 % 
το 2017)· απευθύνει έκκληση στη ΓΔ 
TRAD να εξετάσει τη δυνατότητα 
αύξησης του ποσοστού εξωτερικής 
ανάθεσης, με τήρηση του κριτηρίου 
αναφοράς του 100% και εστιάζοντας 
στην ποιότητα και την αρτιότητα των 
μεταφράσεων των εγγράφων· καλεί τη ΓΔ 
TRAD να συνεχίσει τις εργασίες της για 
την αύξηση του ελέγχου της συμμόρφωσης 
και της ποιότητας των μεταφράσεων που 
ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες·

Or. en

Τροπολογία 167
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
παρωχημένες εφαρμογές πληροφορικής 
της γενικής διεύθυνσης και τον κίνδυνο 
αποτυχίας της ΤΠ, προβλήματα που 
κρίνονται αμφότερα σοβαρά· καλεί τη ΓΔ 
FINS και τη ΓΔ ITEC να συνεχίσουν την 
εποικοδομητική συνεργασία τους 
προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλα 
μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης 
της ομαλής ανάπτυξης του νέου 
συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης 
και λογιστικής·

99. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις παρωχημένες εφαρμογές 
πληροφορικής της γενικής διεύθυνσης και 
τον κίνδυνο αποτυχίας της ΤΠ, 
προβλήματα που κρίνονται αμφότερα 
σοβαρά· καλεί τη ΓΔ FINS και τη ΓΔ 
ITEC να συνεχίσουν την εποικοδομητική 
συνεργασία τους προκειμένου να 
εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης της 
ομαλής ανάπτυξης του νέου συστήματος 
δημοσιονομικής διαχείρισης και 
λογιστικής·

Or. en
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Τροπολογία 168
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
παρωχημένες εφαρμογές πληροφορικής 
της γενικής διεύθυνσης και τον κίνδυνο 
αποτυχίας της ΤΠ, προβλήματα που 
κρίνονται αμφότερα σοβαρά· καλεί τη ΓΔ 
FINS και τη ΓΔ ITEC να συνεχίσουν την 
εποικοδομητική συνεργασία τους 
προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλα 
μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης 
της ομαλής ανάπτυξης του νέου 
συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης 
και λογιστικής·

99. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
παρωχημένες εφαρμογές πληροφορικής 
της γενικής διεύθυνσης και τον κίνδυνο 
αποτυχίας της ΤΠ, προβλήματα που 
κρίνονται αμφότερα σοβαρά· καλεί τη ΓΔ 
FINS και τη ΓΔ ITEC να εντείνουν την 
εποικοδομητική συνεργασία τους 
προκειμένου να εφαρμόσουν κατάλληλα 
μέτρα μετριασμού, συμπεριλαμβανομένης 
της ομαλής ανάπτυξης του νέου 
συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης 
και λογιστικής·

Or. en

Τροπολογία 169
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. επικροτεί τις σημαντικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τις 
τρέχουσες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών διαδικασιών, 
όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές των 
βουλευτών, με σκοπό την ενίσχυση της 
εξυπηρέτησης των πελατών, της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας και του 
επιπέδου των ελέγχων, και συγκεκριμένα 
την καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
επιστροφής των ιατρικών εξόδων των 
βουλευτών και την αυτοματοποίηση του 
κεντρικού μητρώου παρουσιών, με σκοπό 
την επιτάχυνση των πληρωμών των 
σχετικών δικαιωμάτων και την επέκταση 
των λειτουργιών του e-Portal, ως ενιαίου 

100. επικροτεί τις σημαντικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τις 
τρέχουσες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση 
των χρηματοοικονομικών διαδικασιών, 
όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές των 
βουλευτών, με σκοπό την ενίσχυση της 
εξυπηρέτησης των πελατών, της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας και του 
επιπέδου των ελέγχων, και συγκεκριμένα 
την καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
επιστροφής των ιατρικών εξόδων των 
βουλευτών και την αυτοματοποίηση του 
κεντρικού μητρώου παρουσιών, με σκοπό 
την επιτάχυνση των πληρωμών των 
σχετικών δικαιωμάτων και την επέκταση 
των λειτουργιών του e-Portal, ως ενιαίου 
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σημείου εισόδου για την διαχείριση από 
τους βουλευτές των οικονομικών και 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων·

σημείου εισόδου για την διαχείριση από 
τους βουλευτές των οικονομικών και 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για τις χρονοβόρες 
ανεπάρκειες όσον αφορά την εισαγωγή 
και τον έλεγχο των δεδομένων, και ιδίως 
για το γεγονός ότι τα δεδομένα σχετικά με 
τα έξοδα ταξιδίου των βουλευτών 
καταχωρούνται δύο φορές στο σύστημα, 
πρώτα από τους βουλευτές και σε ένα 
δεύτερο βήμα εκ νέου από τη διοίκηση·

Or. en

Τροπολογία 170
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· επισημαίνει την 
περιορισμένη χρήση του κέντρου κλήσεων 
της υπηρεσίας ταξιδίων , το οποίο είναι 
διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα αλλά δεν 
καλύπτει όλες τις εταιρείες που 
χρησιμοποιεί το ταξιδιωτικό γραφείο· 
θεωρεί απολύτως αναγκαία τη θέσπιση 
ενός απλού και φιλικού προς τον χρήστη 
μηχανισμού καταγγελιών που να επιτρέπει 
την ταχεία επίλυση τυχόν προβλημάτων· 
εκφράζει αποδοκιμασία για τον αργό 
χρόνο αντίδρασης του ταξιδιωτικού 
γραφείου στα αιτήματα για εισιτήρια· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
εισιτήρια που προτείνονται από το γραφείο 
δεν είναι πάντα τα πιο συμφέροντα από 
άποψη κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
περιορισμένο ωράριο λειτουργίας του 
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30 Ιουνίου 2020 το αργότερο· γραφείου, ιδίως δε το γεγονός ότι είναι 
κλειστό το απόγευμα της Παρασκευής, 
εκτός από τα απογεύματα της 
Παρασκευής πριν από τη σύνοδο στο 
Στρασβούργο, που περιορίζει σοβαρά την 
ικανότητα του προσωπικού να εργαστεί 
αποτελεσματικά· καλεί τη ΓΔ FINS να 
πραγματοποιήσει έρευνα για την 
εξακρίβωση του βαθμού ικανοποίησης των 
υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου, 
προκειμένου να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα έως τις 30 Ιουνίου 2020 το 
αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 171
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· εκφράζει αποδοκιμασία 
για το γεγονός ότι οι βουλευτές 
αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά 
την πρόσβαση στο κέντρο κλήσεων της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας τόσο κατά το 
ωράριο εργασίας όσο και εκτός, και ζητεί 
να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα· θεωρεί 
απολύτως αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού 
και φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
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παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο·

αντιμετωπίζουν σημαντικές 
καθυστερήσεις στην επιστροφή των 
εξόδων ταξιδίου τους· καλεί τη ΓΔ FINS 
να πραγματοποιήσει έρευνα για την 
εξακρίβωση του βαθμού ικανοποίησης των 
υπηρεσιών του ταξιδιωτικού γραφείου, 
προκειμένου να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα έως τις 30 Ιουνίου 2020 το 
αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 172
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο·

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· εμμένει στην 
υποχρεωτική εφαρμογή ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
υποβολής παραπόνων, ο οποίος θα 
επιτρέπει την ταχεία επίλυση τυχόν 
προβλημάτων· θεωρεί εντελώς 
απαράδεκτο το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο είναι 
συχνά ακριβότερα από τις τιμές που 
προσφέρονται στο διαδίκτυο, και ότι οι 
βουλευτές αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 
στην επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο·
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Or. en

Τροπολογία 173
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο·

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο και από 
την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της ΓΔ 
FINS δεν είναι πάντα τα πιο συμφέροντα 
από άποψη κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου και, προκειμένου 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο, να παράσχει 
ενημέρωση σχετικά με την οργάνωση και 
τις αρμοδιότητες της ΓΔ FINS και του 
ταξιδιωτικού γραφείου του Κοινοβουλίου·

Or. es

Τροπολογία 174
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch, Monika Hohlmeier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο·

101. σημειώνει ότι το νέο ταξιδιωτικό 
γραφείο του Κοινοβουλίου άρχισε να 
λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2019, μετά 
από δημόσια πρόσκληση υποβολής 
προσφορών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη διαθεσιμότητα του κέντρου 
κλήσεων της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και τα 
Σαββατοκύριακα· θεωρεί απολύτως 
αναγκαία τη θέσπιση ενός απλού και 
φιλικού προς τον χρήστη μηχανισμού 
καταγγελιών που να επιτρέπει την ταχεία 
επίλυση τυχόν προβλημάτων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα εισιτήρια 
που προτείνονται από το γραφείο δεν είναι 
πάντα τα πιο συμφέροντα από άποψη 
κόστους και ότι οι βουλευτές 
αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου τους· 
καλεί τη ΓΔ FINS να πραγματοποιήσει 
έρευνα για την εξακρίβωση του βαθμού 
ικανοποίησης των υπηρεσιών του 
ταξιδιωτικού γραφείου, προκειμένου να 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έως τις 
30 Ιουνίου 2020 το αργότερο· καλεί το νέο 
γραφείο ταξιδίων να εξετάσει τα 
αποτελέσματα που παρέχει η έρευνα 
ικανοποίησης και να προβεί σε 
αντίστοιχες βελτιώσεις·

Or. en

Τροπολογία 175
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 103

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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103. υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτικό 
να υπάρχει χωριστός τραπεζικός 
λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλεται 
η αποζημίωση γενικών εξόδων·

103. υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτικό 
να υπάρχει χωριστός τραπεζικός 
λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλεται 
η αποζημίωση γενικών εξόδων· καλεί το 
Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τον αριθμό των βουλευτών που 
συμμορφώνονται με την εν λόγω 
υποχρέωση·

Or. en

Τροπολογία 176
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 104

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

104. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 
2018, το Προεδρείο ενέκρινε νέο μη 
εξαντλητικό κατάλογο των δαπανών που 
μπορούν να καλυφθούν από την 
αποζημίωση γενικών εξόδων, ο οποίος 
περιέχει τα πιο κοινά παραδείγματα 
επιλέξιμων δαπανών· σημειώνει ότι, για 
τους βουλευτές που το επιθυμούν, οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τον εθελοντικό 
έλεγχο της χρήσης της αποζημίωσης 
γενικών εξόδων μπορούν να καλυφθούν 
από την αποζημίωση γενικών εξόδων· 
υπενθυμίζει ότι όλοι οι βουλευτές είναι 
ελεύθεροι να τεκμηριώνουν τη χρήση της 
αποζημίωσης γενικών εξόδων και να 
δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στους 
προσωπικούς ιστότοπούς τους·

104. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Ιουλίου 
2018, το Προεδρείο ενέκρινε νέο μη 
εξαντλητικό κατάλογο των δαπανών που 
μπορούν να καλυφθούν από την 
αποζημίωση γενικών εξόδων, ο οποίος 
περιέχει τα πιο κοινά παραδείγματα 
επιλέξιμων δαπανών· σημειώνει ότι, για 
τους βουλευτές που το επιθυμούν, οι 
δαπάνες που σχετίζονται με τον εθελοντικό 
έλεγχο της χρήσης της αποζημίωσης 
γενικών εξόδων μπορούν να καλυφθούν 
από την αποζημίωση γενικών εξόδων· 
υπενθυμίζει ότι όλοι οι βουλευτές είναι 
ελεύθεροι να τεκμηριώνουν τη χρήση της 
αποζημίωσης γενικών εξόδων και να 
δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στους 
προσωπικούς ιστότοπούς τους· καλεί το 
Κοινοβούλιο να ενημερώνει τακτικά την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τον αριθμό των βουλευτών που 
ακολουθούν αυτές τις συστάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 177
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. υπενθυμίζει το άρθρο 62 
παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης του 
Προεδρείου της 19ης Μαΐου και της 9ης 
Ιουλίου 2008, όπως τροποποιήθηκαν 
(τελευταία τροποποίηση την 1η Ιουλίου 
2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του 
καθεστώτος των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των 
οποίων «τα ποσά που καταβάλλονται», 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
γενικών εξόδων, «προορίζονται 
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων συνδεομένων με την 
άσκηση της εντολής των βουλευτών και 
δεν μπορούν να καλύπτουν προσωπικά 
έξοδα ούτε να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις 
ή δωρεές πολιτικού χαρακτήρα» και «οι 
βουλευτές αποδίδουν στο Κοινοβούλιο τα 
μη χρησιμοποιηθέντα ποσά»·

105. υπενθυμίζει το άρθρο 62 
παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης του 
Προεδρείου της 19ης Μαΐου και της 9ης 
Ιουλίου 2008, όπως τροποποιήθηκαν 
(τελευταία τροποποίηση την 1η Ιουλίου 
2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του 
καθεστώτος των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των 
οποίων «τα ποσά που καταβάλλονται», 
συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
γενικών εξόδων, «προορίζονται 
αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων συνδεομένων με την 
άσκηση της εντολής των βουλευτών και 
δεν μπορούν να καλύπτουν προσωπικά 
έξοδα ούτε να χρηματοδοτούν επιδοτήσεις 
ή δωρεές πολιτικού χαρακτήρα» και «οι 
βουλευτές αποδίδουν στο Κοινοβούλιο τα 
μη χρησιμοποιηθέντα ποσά»· καλεί τον 
Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω διατάξεις θα 
εφαρμοστούν πλήρως και θα τηρούνται, 
και να ενημερώνουν τακτικά την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον 
αριθμό των βουλευτών που έχουν 
επιστρέψει τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 178
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 105 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105α. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να 
εκπονήσει λεπτομερή έκθεση προς την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
του Κοινοβουλίου, σχετικά με την 
επιστροφή της αποζημίωσης γενικών 
εξόδων από τους βουλευτές που δεν 
επανεξελέγησαν το 2019·

Or. en

Τροπολογία 179
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105α. υπενθυμίζει ότι κατά την 
προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο η 
ειδική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό 
και τη δημοσίευση των κανόνων σχετικά 
με τη χρήση της αποζημίωσης γενικών 
εξόδων συνέστησε στο Προεδρείο να 
επαναλάβει τις συζητήσεις σχετικά με την 
αποζημίωση γενικών εξόδων και να 
προτείνει μια συμφωνία με βάση την 
οποία οι βουλευτές θα πρέπει:
να διατηρούν όλες τις αποδείξεις που 
σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών 
εξόδων, να τις υποβάλλουν σε ανεξάρτητο 
ελεγκτή υπεύθυνο για τον ετήσιο έλεγχο 
των λογαριασμών, του οποίου η γνώμη να 
δημοσιεύεται, και να επιστρέφουν το μη 
δαπανηθέν ποσό της αποζημίωσης 
γενικών εξόδων στο τέλος της θητείας 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 180
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105β. υπενθυμίζει, περαιτέρω, ότι η 
ολομέλεια ενέκρινε τις ακόλουθες 
πρόσθετες αλλαγές όσον αφορά την 
αποζημίωση γενικών εξόδων, πέραν 
εκείνων που έχουν ήδη προταθεί από την 
ειδική ομάδα εργασίας, σύμφωνα με τις 
οποίες απαιτείται: να γίνονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 5% των 
δαπανών από την αποζημίωση γενικών 
εξόδων, από τον εσωτερικό ελεγκτή του 
Κοινοβουλίου, τα τελικά αποτελέσματα 
και τα πορίσματα των οποίων θα πρέπει 
να αποτελούν μέρος της ετήσιας έκθεσης 
εσωτερικού ελέγχου που δημοσιεύει το 
Κοινοβούλιο, και οι βουλευτές να 
δημοσιεύουν σε ετήσια βάση επισκόπηση 
των δαπανών τους ανά κατηγορία 
(δαπάνες επικοινωνίας, ενοικίαση 
γραφείων, είδη γραφείου κ.λπ.)·

Or. en

Τροπολογία 181
Katalin Cseh, Daniel Freund, Ramona Strugariu, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105β. σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 
γραμματεία ανέπτυξε μια τεχνική λύση 
που επιτρέπει στους βουλευτές να 
δημοσιεύουν στον επίσημο 
κοινοβουλευτικό ιστότοπό τους έναν 
εθελοντικό έλεγχο ή επιβεβαίωση ότι η 
χρήση της αποζημίωσης γενικών εξόδων 
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συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών 
και τα μέτρα εφαρμογής του, η οποία 
είναι διαθέσιμη από το τέλος Σεπτεμβρίου 
του 2019· καλεί τη γραμματεία να δώσει 
στα γραφεία των βουλευτών περαιτέρω 
λεπτομερείς πληροφορίες και να 
προσφέρει κατάρτιση για τους βουλευτές 
και το προσωπικό τους σχετικά με τη 
χρήση της λύσης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 182
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105γ. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
για το γεγονός ότι το Προεδρείο της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου δεν ακολούθησε ούτε τις 
συστάσεις που εκδόθηκαν από την ειδική 
ομάδα εργασίας ούτε εκείνες της 
Ολομέλειας, και καλεί το Προεδρείο της 
παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου να 
υλοποιήσει, το συντομότερο δυνατόν, τη 
δημοκρατική βούληση της Ολομέλειας 
όσον αφορά την αποζημίωση γενικών 
εξόδων·

Or. en

Τροπολογία 183
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου, Lara Wolters, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105δ. εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι το Προεδρείο της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου δημιούργησε την αναγκαία 
υποδομή στη διαδικτυακή σελίδα του 
εκάστοτε βουλευτή στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, ώστε οι βουλευτές που το 
επιθυμούν να μπορούν να δημοσιεύσουν 
εθελοντικό έλεγχο των δαπανών τους ή 
επιβεβαίωση ότι ο τρόπος με τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκε η αποζημίωση γενικών 
εξόδων συνάδει με τους ισχύοντες 
κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών 
και τα μέτρα εφαρμογής του· καλεί το 
Κοινοβούλιο να βελτιώσει την 
επικοινωνία του με τους βουλευτές 
σχετικά με τη δυνατότητα αυτή και τον 
τρόπο χρήσης της στην πράξη·

Or. en

Τροπολογία 184
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

106. επισημαίνει ότι το προαιρετικό 
καθεστώς συντάξεων έχει εκτιμώμενο 
αναλογιστικό έλλειμμα 286,1 εκατομμύρια 
EUR στα τέλη του 2018· σημειώνει 
επιπλέον ότι, στα τέλη του 2018, το ποσό 
των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η 
υποχρέωση ασφαλιστικής αποτίμησης 
ανέρχονται σε 112,3 εκατομμύρια EUR και 
398,4 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα·

106. επισημαίνει ότι το προαιρετικό 
καθεστώς συντάξεων έχει εκτιμώμενο 
αναλογιστικό έλλειμμα 286,1 εκατομμύρια 
EUR στα τέλη του 2018· σημειώνει 
επιπλέον ότι, στα τέλη του 2018, το ποσό 
των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η 
υποχρέωση ασφαλιστικής αποτίμησης 
ανέρχονται σε 112,3 εκατομμύρια EUR και 
398,4 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα· 
θεωρεί ότι, ενώ τα εθνικά συνταξιοδοτικά 
ταμεία πρέπει κανονικά να πληρούν 
αυστηρά πρότυπα και δεν επιτρέπεται να 
έχουν οποιοδήποτε αναλογιστικό 
έλλειμμα, το προαιρετικό ταμείο 
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συντάξεων αντιμετωπίζει σήμερα 
έλλειμμα 72 % της ασφαλιστικής 
δέσμευσης· ζητεί από τον Γενικό 
Γραμματέα να εξετάσει επειγόντως τα 
τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση 
αυτής της συνεχιζόμενης κατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των περικοπών 
και της δυνατότητας ρευστοποίησης 
όλων των περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 185
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίασή 
του της 10ης Δεκεμβρίου 2018, το 
Προεδρείο αποφάσισε να τροποποιήσει 
τους κανόνες που ισχύουν για το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνοντας την 
ηλικία συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 
έτη και θεσπίζοντας εισφορά ύψους 5 % 
για τις πληρωμές συντάξεων για τους 
μελλοντικούς συνταξιούχους, με σκοπό να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητά του· θεωρεί ότι η 
απόφαση του Προεδρείου αποτελεί θετικό 
βήμα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
Κοινοβούλιο θα παραμείνει υπεύθυνο για 
ένα πολύ σημαντικό ποσό στο μέλλον·

109. σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίασή 
του της 10ης Δεκεμβρίου 2018, το 
Προεδρείο αποφάσισε να τροποποιήσει 
τους κανόνες που ισχύουν για το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνοντας την 
ηλικία συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 
έτη και θεσπίζοντας εισφορά ύψους 5 % 
για τις πληρωμές συντάξεων για τους 
μελλοντικούς συνταξιούχους, με σκοπό να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητά του· θεωρεί ότι η 
απόφαση του Προεδρείου αποτελεί θετικό 
βήμα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
Κοινοβούλιο θα παραμείνει υπεύθυνο για 
ένα πολύ σημαντικό ποσό στο μέλλον· 
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 
παράγραφος 2 του καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα 
δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος 
διατηρούνται πλήρως»·

Or. en

Τροπολογία 186
Tomáš Zdechovský, Tamás Deutsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. σημειώνει ότι, κατά τη συνεδρίασή 
του της 10ης Δεκεμβρίου 2018, το 
Προεδρείο αποφάσισε να τροποποιήσει 
τους κανόνες που ισχύουν για το 
συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνοντας την 
ηλικία συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 
έτη και θεσπίζοντας εισφορά ύψους 5 % 
για τις πληρωμές συντάξεων για τους 
μελλοντικούς συνταξιούχους, με σκοπό να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητά του· θεωρεί ότι η 
απόφαση του Προεδρείου αποτελεί θετικό 
βήμα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
Κοινοβούλιο θα παραμείνει υπεύθυνο για 
ένα πολύ σημαντικό ποσό στο μέλλον·

109. υποστηρίζει ένθερμα τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη 
συνεδρίασή του της 10ης Δεκεμβρίου 
2018, όπου το Προεδρείο αποφάσισε να 
τροποποιήσει τους κανόνες που ισχύουν 
για το συνταξιοδοτικό καθεστώς, 
αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης 
από τα 63 στα 65 έτη και θεσπίζοντας 
εισφορά ύψους 5 % για τις πληρωμές 
συντάξεων για τους μελλοντικούς 
συνταξιούχους, με σκοπό να βελτιωθεί η 
βιωσιμότητά του· υιοθετεί την απόφαση 
του Προεδρείου ως θετικό βήμα· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο θα 
παραμείνει υπεύθυνο για ένα πολύ 
σημαντικό ποσό στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 187
Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. καλεί τον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και το Προεδρείο, να εξαντλήσουν 
κάθε μέσο προκειμένου να διατηρηθεί στο 
ελάχιστο η ευθύνη του Κοινοβουλίου, 
δεδομένου ότι πρόκειται για χρήματα των 
φορολογουμένων·

110. καλεί τον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και το Προεδρείο, να εξαντλήσουν 
κάθε μέσο προκειμένου να εξευρεθεί λύση 
στο πρόβλημα και παράλληλα να 
διατηρηθεί στο ελάχιστο η ευθύνη του 
Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι πρόκειται 
για χρήματα των φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία 188
Daniel Freund
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. καλεί τον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και το Προεδρείο, να εξαντλήσουν 
κάθε μέσο προκειμένου να διατηρηθεί στο 
ελάχιστο η ευθύνη του Κοινοβουλίου, 
δεδομένου ότι πρόκειται για χρήματα των 
φορολογουμένων·

110. καλεί τον Γενικό Γραμματέα, 
καθώς και το Προεδρείο, να εξαντλήσουν 
κάθε μέσο προκειμένου να διατηρηθεί στο 
ελάχιστο η ευθύνη του Κοινοβουλίου, 
δεδομένου ότι πρόκειται για χρήματα των 
φορολογουμένων, και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα 
μέτρα που λήφθηκαν εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 189
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης 
της ΓΔ ITEC το 2018 είναι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις 
απαιτήσεις των χρηστών και των εταίρων 
σε όλους τους τομείς δραστηριότητας· 
επιμένει ότι η ΓΔ ITEC εξακολουθεί να 
επενδύει στην επίτευξη ενός σύγχρονου, 
απρόσκοπτου, αποδοτικού και 
προσανατολισμένου στον χρήστη χώρου 
εργασίας·

112. σημειώνει ότι ο κρίσιμος δείκτης 
της ΓΔ ITEC το 2018 είναι η έγκαιρη και 
αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις 
απαιτήσεις των χρηστών και των εταίρων 
σε όλους τους τομείς δραστηριότητας· 
επιμένει ότι η ΓΔ ITEC θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να επενδύει στη 
δημιουργία σύγχρονων, απρόσκοπτων, 
αποδοτικών και προσανατολισμένων στον 
χρήστη διασυνδέσεων ΤΠ·

Or. en

Τροπολογία 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. στηρίζει την υπό εξέλιξη ανάπτυξη 
των εφαρμογών e-Parliament, την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων καινοτομίας 
ΤΠ και την ενίσχυση των ικανοτήτων του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την απόφαση να 
διπλασιαστούν οι πόροι που διατίθενται 
στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών στην πληροφορική για τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ (CERT-EU)· 
επικροτεί την ενίσχυση της ικανότητας των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης να 
διασφαλίζουν βέλτιστη προστασία από τις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· καλεί τη ΓΔ 
ITEC, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Χώρου 
Εργασίας, να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης μιας ασφαλούς εσωτερικής 
εφαρμογής του Κοινοβουλίου για την 
ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων·

113. στηρίζει την υπό εξέλιξη ανάπτυξη 
των εφαρμογών e-Parliament, την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων καινοτομίας 
ΤΠ και την ενίσχυση των ικανοτήτων του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την απόφαση να 
διπλασιαστούν οι πόροι που διατίθενται 
στην ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων 
αναγκών στην πληροφορική για τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ (CERT-EU)· 
επικροτεί την ενίσχυση της ικανότητας των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης να 
διασφαλίζουν βέλτιστη προστασία από τις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 191
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η ΓΔ ITEC για την συνέχιση 
και την ανθεκτικότητα των υποδομών 
ΤΠΕ του Κοινοβουλίου μετά τη διακοπή 
της λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφορικής του Οκτωβρίου 2017· ζητεί 
να αυξηθούν οι προσπάθειες και η 
ικανότητα για την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των ΤΠΕ του 
Κοινοβουλίου· ζητεί να συνεχιστούν οι 
εργασίες και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
στους τομείς της συνέχειας των 
δραστηριοτήτων, της διαχείρισης 
κινδύνων, της διαχείρισης περιστατικών 

115. επιμένει ότι η ΓΔ ITEC πρέπει να 
καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για 
τη διασφάλιση της συνέχειας και της 
ανθεκτικότητας των υποδομών ΤΠΕ του 
Κοινοβουλίου μετά τη διακοπή της 
λειτουργίας των συστημάτων 
πληροφορικής του Οκτωβρίου 2017· ζητεί 
να αυξηθούν οι προσπάθειες και η 
ικανότητα για την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των ΤΠΕ του 
Κοινοβουλίου· ζητεί να συνεχιστούν οι 
εργασίες και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
στους τομείς της συνέχειας των 
δραστηριοτήτων, της διαχείρισης 
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και της δυνατότητας ανάκαμψης· τονίζει 
την ύπαρξη ελλείψεων στη λειτουργία του 
δικτύου του internet στο Κοινοβούλιο·

κινδύνων, της διαχείρισης περιστατικών 
και της δυνατότητας ανάκαμψης· τονίζει 
την ύπαρξη ελλείψεων στη λειτουργία του 
δικτύου του internet στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 192
Lara Wolters, Maria Grapini, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. επισημαίνει τους αυξανόμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα 
και την ιδιωτικότητα· καλεί το 
Κοινοβούλιο να αναπτύξει πολιτική και 
στρατηγική για την ασφάλεια των 
πληροφοριών· τονίζει ότι η στενή 
συνεργασία μεταξύ της ΓΔ ITEC και της 
ΓΔ SAFE έχει τεράστια σημασία· 
ενθαρρύνει τις γενικές διευθύνσεις να 
σχεδιάζουν κοινές δραστηριότητες σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

116. επισημαίνει τους αυξανόμενους 
κινδύνους που σχετίζονται με τα δεδομένα 
και την ιδιωτικότητα· επισημαίνει με 
ανησυχία τις πρόσφατες πληροφορίες 
σχετικά με την αποθήκευση και 
επεξεργασία των δεδομένων των 
χρηστών όταν συνδέονται με το 
ασύρματο δίκτυο του Κοινοβουλίου· 
αμφισβητεί έντονα την ανάγκη να 
διατηρούνται τα δεδομένα για έως και έξι 
μήνες1a· καλεί το Κοινοβούλιο να 
αναπτύξει πολιτική και στρατηγική για την 
ασφάλεια των πληροφοριών· τονίζει ότι η 
στενή συνεργασία μεταξύ της ΓΔ ITEC και 
της ΓΔ SAFE έχει τεράστια σημασία· 
ενθαρρύνει τις γενικές διευθύνσεις να 
σχεδιάζουν κοινές δραστηριότητες σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

_________________
1a 
https://euobserver.com/institutional/14627
0

Or. en

Τροπολογία 193
Tamás Deutsch



AM\1199139EL.docx 121/132 PE646.990v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 122

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

122. υποστηρίζει το διοργανικό έργο 
για κοινή αποθήκη το οποίο ξεκίνησε από 
κοινού με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
για κοινή αποθήκη η οποία θα 
καταστήσει δυνατή την κατάλληλη 
σάρωση ασφαλείας και τον έλεγχο 
ασφαλείας αντικειμένων πριν από την 
είσοδό τους στους χώρους του 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 194
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134. υποστηρίζει τον στόχο του 
Κοινοβουλίου να μειώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και να αντισταθμίσει τις 
αναπόφευκτες εκπομπές του· προτείνει 
την από κοινού αντιστάθμιση των 
αναπόφευκτων εκπομπών με άλλα 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

134. υποστηρίζει τον στόχο του 
Κοινοβουλίου να μειώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα· επαναλαμβάνει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι η γεωγραφική 
διασπορά του Κοινοβουλίου είναι ο λόγος 
για το 78% του συνόλου των αποστολών 
του προσωπικού του Κοινοβουλίου και ότι 
ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος κυμαίνεται 
μεταξύ 11.000 και 19.000 τόνων 
εκπομπών CO2· ζητεί από το Κοινοβούλιο 
να αναπτύξει στρατηγική για να επιτύχει 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, 
και να υποβάλει τη στρατηγική αυτή στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Or. en
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Τροπολογία 195
Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134α. υπογραμμίζει ότι το ΕΚ πρέπει να 
τιμήσει τις δεσμεύσεις του για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και, κατά συνέπεια, πρέπει να λάβει 
κατάλληλα μέτρα σε όλα τα κτήριά του 
για να θέσει στη διάθεση των 
εργαζομένων του χώρους στάθμευσης 
ποδηλάτων που θα προστατεύονται από 
κλοπές, βανδαλισμούς και κακοκαιρία, 
διαθέσιμους για όλο το προσωπικό, και 
τουλάχιστον υπό τις ίδιες συνθήκες που 
ισχύουν επί του παρόντος στους χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων· θεωρεί ότι ένα 
σύστημα ταυτοποίησης μέσω βινιετών θα 
μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο·

Or. es

Τροπολογία 196
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134α. χαιρετίζει τις προσπάθειες του 
Κοινοβουλίου να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεδριάσεων χωρίς χρήση χαρτιού· 
ζητεί να παρέχονται περισσότερα 
προγράμματα κατάρτισης σε όλους τους 
βουλευτές, τα μέλη του προσωπικού και 
τους ΔΚΒ, σχετικά με τα εργαλεία χωρίς 
χαρτί που έχουν δημιουργηθεί, 
προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση 
λιγότερων εγγράφων, και να αναληφθούν 
περαιτέρω ενημερωτικές εκστρατείες·
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Or. en

Τροπολογία 197
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134α. επισημαίνει ότι το 2018 το 
Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε στους τρεις 
τόπους εργασίας του ελαφρώς μικρότερη 
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος από ό,τι 
κατά το προηγούμενο έτος· ζητεί από το 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι όλη η 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 198
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 134 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

134β. υποστηρίζει τον στόχο του 
Κοινοβουλίου να αντισταθμίζει τις 
αναπόφευκτες εκπομπές του· προτείνει 
την από κοινού αντιστάθμιση των 
αναπόφευκτων εκπομπών με άλλα 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 199
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Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 135

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

135. ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να 
βελτιώσει την επικοινωνία του με τους 
βουλευτές σχετικά με τη δυνατότητα 
χρήσης του τρένου που πραγματοποιεί 
δρομολόγια μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του αερολιμένα των Βρυξελλών·

135. ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
βελτιώσει την επικοινωνία του με τους 
βουλευτές, ενημερώνοντάς τους σχετικά 
με τη δυνατότητα χρήσης του τρένου που 
πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του αερολιμένα των 
Βρυξελλών, και να διασφαλίσει ότι οι 
αμαξοστοιχίες κινούνται σε τακτά και 
μικρότερα χρονικά διαστήματα, ώστε η 
δυνατότητα αυτή να καταστεί όσο το 
δυνατόν πιο ελκυστική·

Or. en

Τροπολογία 200
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 135

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

135. ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να 
βελτιώσει την επικοινωνία του με τους 
βουλευτές σχετικά με τη δυνατότητα 
χρήσης του τρένου που πραγματοποιεί 
δρομολόγια μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του αερολιμένα των Βρυξελλών·

135. ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να 
βελτιώσει την επικοινωνία του με τους 
βουλευτές σχετικά με τη δυνατότητα 
χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής 
σύνδεσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
του αεροδρομίου των Βρυξελλών, που 
διαρκεί 20 λεπτά από την επιβίβαση έως 
την αποβίβαση, και την οποία οι 
βουλευτές μπορούν να χρησιμοποιούν 
δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 201



AM\1199139EL.docx 125/132 PE646.990v02-00

EL

Isabel García Muñoz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 135 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

135α. συγχαίρει τους υπαλλήλους που 
αξιοποιούν πλήρως τα μισθωμένα τρένα 
προς το Στρασβούργο· ενθαρρύνει τα 
ανώτερα διευθυντικά στελέχη να μην 
χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους 
αυτοκίνητα για τις αποστολές τους στο 
Στρασβούργο·

Or. en

Τροπολογία 202
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 138

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

138. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις αποφάσεις του Προεδρείου και του 
Κοσμήτορα του Απριλίου και του Ιουνίου 
2018, για τη μείωση των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και 
των αποβλήτων·

138. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις αποφάσεις του Προεδρείου και του 
Κοσμήτορα του Απριλίου και του Ιουνίου 
2018, για τη μείωση των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και 
των αποβλήτων· ζητεί την ταχεία 
ανάληψη περαιτέρω φιλόδοξης δράσης, 
και πιστεύει ότι απώτατος στόχος θα 
πρέπει να είναι ένα Κοινοβούλιο χωρίς 
πλαστικές ύλες·

Or. en

Τροπολογία 203
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 138
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

138. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις αποφάσεις του Προεδρείου και του 
Κοσμήτορα του Απριλίου και του Ιουνίου 
2018, για τη μείωση των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και 
των αποβλήτων·

138. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις αποφάσεις του Προεδρείου και του 
Κοσμήτορα του Απριλίου και του Ιουνίου 
2018, για τη μείωση των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και 
των αποβλήτων· καλεί το Κοινοβούλιο να 
προβεί σε περαιτέρω βήματα προς την 
κατεύθυνση ενός Κοινοβουλίου χωρίς 
πλαστικό·

Or. en

Τροπολογία 204
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 148

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/201416, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
χωρίς να υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού· καλεί την 
Αρχή να τη θέτει στη διάθεση των 
βουλευτών το αργότερο έως τον Νοέμβριο 
κάθε έτους·

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/201416, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
χωρίς, και θεωρεί λυπηρό το γεγονός 
αυτό, να υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού· καλεί την 
Αρχή να τη θέτει στη διάθεση των 
βουλευτών το αργότερο έως τον Νοέμβριο 
κάθε έτους· εκφράζει ανησυχία για την 
απόφαση να θεωρηθεί εμπιστευτική η 
έκθεση και να καταστεί διαθέσιμη μόνο 
σε περιορισμένο αριθμό ατόμων από 
περιορισμένες συνθήκες· θεωρεί την 
απόφαση αυτή παραβίαση του 
δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου 
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ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής· 
ζητεί διαφανή κοινολόγηση αυτής της 
έκθεσης, η οποία να δημοσιοποιηθεί·

_________________ _________________
16 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 
4.11.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 205
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 148

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/201416, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
χωρίς να υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού· καλεί την 
Αρχή να τη θέτει στη διάθεση των 
βουλευτών το αργότερο έως τον Νοέμβριο 
κάθε έτους·

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/2014, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
και μόλις στις 20 Ιανουαρίου 2020 στην 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού· 
καλεί την Αρχή να τη θέτει στη διάθεση 
των βουλευτών το αργότερο έως τον 
Νοέμβριο κάθε έτους·

_________________
16 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών (ΕΕ L 317 της 
4.11.2014, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 206
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 148

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/201416, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
χωρίς να υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού· καλεί την 
Αρχή να τη θέτει στη διάθεση των 
βουλευτών το αργότερο έως τον Νοέμβριο 
κάθε έτους·

148. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 114l/2014, ο διευθυντής 
της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με 
τις δραστηριότητες της Αρχής· σημειώνει 
ότι η ετήσια έκθεση εστάλη στον Πρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
χωρίς να υποβληθεί στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

_________________
16 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 
1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2014, σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών (ΕΕ L 317 της 
4.11.2014, σ. 1).

Or. en
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Τροπολογία 207
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 149

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

149. καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού να προσκαλεί τον 
Διευθυντή της APPF στην ετήσια ακρόαση 
για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου·

149. καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού να προσκαλεί τον 
Διευθυντή της APPF στην ετήσια ακρόαση 
για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου, όπως 
κάνει και για τους άλλους επικεφαλής 
οργανισμών και θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 208
Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να είναι υπόλογη η Αρχή για να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία και, για τον 
λόγο αυτό, ζητεί αυξημένη διαφάνεια 
όσον αφορά την ετήσια δραστηριότητα 
της Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει·

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να υποβάλλει η Αρχή έκθεση 
δραστηριοτήτων, ως στοιχείο της 
λογοδοσίας της·

Or. en

Τροπολογία 209
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να είναι υπόλογη η Αρχή για να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία και, για τον 
λόγο αυτό, ζητεί αυξημένη διαφάνεια 
όσον αφορά την ετήσια δραστηριότητα 
της Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει·

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να υποβάλλει η Αρχή έκθεση 
δραστηριοτήτων, ως στοιχείο της 
λογοδοσίας της·

Or. en

Τροπολογία 210
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramona Strugariu, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να είναι υπόλογη η Αρχή για να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία και, για τον 
λόγο αυτό, ζητεί αυξημένη διαφάνεια 
όσον αφορά την ετήσια δραστηριότητα 
της Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει·

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να υποβάλλει η Αρχή δημόσιες εκθέσεις 
όσον αφορά τις δραστηριότητες, τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει, ως στοιχείο της λογοδοσίας 
της, όπως επίσης ότι θα πρέπει να 
αξιολογηθεί το κατά πόσον η Αρχή είναι 
επαρκώς εξοπλισμένη με προσωπικό, 
πόρους και ικανότητες για την 
αποτελεσματική πρόληψη της 
κατάχρησης κονδυλίων από τα πολιτικά 
κόμματα και ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 211
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 150. τονίζει ότι είναι σημαντικό η Αρχή 
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να είναι υπόλογη η Αρχή για να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία και, για τον 
λόγο αυτό, ζητεί αυξημένη διαφάνεια 
όσον αφορά την ετήσια δραστηριότητα της 
Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει·

να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητές της στο πλαίσιο των 
καθηκόντων της και να είναι πιο 
διαφανής όσον αφορά την ετήσια 
δραστηριότητα της Αρχής, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τις 
αρχές που εφαρμόζει·

Or. ro

Τροπολογία 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea, Martina Dlabajová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να είναι υπόλογη η Αρχή για να 
διασφαλίζεται η αξιοπιστία και, για τον 
λόγο αυτό, ζητεί αυξημένη διαφάνεια όσον 
αφορά την ετήσια δραστηριότητα της 
Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει·

150. υπενθυμίζει ότι με το να καταστεί 
η Αρχή υπόλογη για τούτο, παρέχεται η 
δυνατότητα να συνεχιστεί η οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας· ζητεί , για 
τον λόγο αυτό, αυξημένη διαφάνεια όσον 
αφορά την ετήσια δραστηριότητα της 
Αρχής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
μεθόδους εργασίας και τις αρχές που 
εφαρμόζει, στοιχείο απαραίτητο για τη 
συνέχιση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
και αξιοπιστίας· ζητεί να δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο της Αρχής τα βιογραφικά 
σημειώματα όλων των μελών του 
προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 213
Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150α. επιμένει ότι η έκθεση της APPF 
πρέπει να δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και 
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να αποστέλλεται στους βουλευτές την ίδια 
χρονική στιγμή που αποστέλλεται στον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι για την έκθεση του 
2018 λήφθηκε απόφαση τον Ιανουάριο 
του 2020, κατόπιν ρητού αιτήματος της 
Αρχής, σύμφωνα με την οποία οι 
βουλευτές μπορούν να βλέπουν την εν 
λόγω έκθεση μόνο κατόπιν αιτήματος και 
με τη διαδικασία της ασφαλούς αίθουσας 
ανάγνωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι ο 
περιορισμός της πρόσβασης στο εν λόγω 
έγγραφο, το οποίο αφορά τη χρήση 
δημόσιων πόρων, δίνει την αλγεινή 
εντύπωση ότι υπάρχει κάτι προς 
απόκρυψη· ζητεί να δημοσιοποιηθεί 
αμέσως το εν λόγω έγγραφο·

Or. en

Τροπολογία 214
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 150 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

150α. εκφράζει ανησυχία για τη 
δημοσιονομική εξάρτηση της APPF από 
τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· 
ζητεί πλήρη δημοσιονομική αυτονομία 
για την εν λόγω Αρχή, προκειμένου να της 
εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ουδετερότητας·

Or. en


