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Τροπολογία 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με το πακέτο
που αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 (κανονισμός 
ΠΔΠ και διοργανική συμφωνία), ως την 
καλύτερη εφικτή υπό τις παρούσες 
περιστάσεις και διαδικασίες· εκφράζει 
την αποφασιστικότητά του να κάνει 
πλήρη χρήση, στη διάρκεια των 
επερχόμενων διαδικασιών 
προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

1. απορρίπτει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων που αφορά το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020
(κανονισμός ΠΔΠ και διοργανική 
συμφωνία), δεδομένου ότι η εν λόγω 
συμφωνία δεν αντανακλά καμία από τις 
προτεραιότητες και τις ανησυχίες που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν σε αναστροφή 
της τρέχουσας κοινωνικής, οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης 
προκειμένου να αποφευχθεί η τρέχουσα 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης από 
κοινωνική άποψη την οποία 
αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη της 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αυτή, η 
οποία θα δεσμεύσει την Ένωση για τα 
επόμενα επτά χρόνια, και τα μέτρα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την 
καταπολέμηση της κοινωνικής, 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης θα οδηγήσουν μόνον σε 
δραματική αύξηση της ανεργίας, μεγάλες 
περικοπές μισθών, μεγαλύτερη ηλικία 
συνταξιοδότησης, χαμηλότερες δημόσιες 
δαπάνες σε τομείς όπως η έρευνα, η 
καινοτομία, η εκπαίδευση και η υγεία·

Or. en

Τροπολογία 2
Helga Trüpel
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με το πακέτο
που αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 (κανονισμός 
ΠΔΠ και διοργανική συμφωνία), ως την 
καλύτερη εφικτή υπό τις παρούσες 
περιστάσεις και διαδικασίες· εκφράζει 
την αποφασιστικότητά του να κάνει 
πλήρη χρήση, στη διάρκεια των 
επερχόμενων διαδικασιών 
προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

1. απορρίπτει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων που αφορά το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020
(κανονισμός ΠΔΠ και διοργανική 
συμφωνία), εκτιμώντας ότι το 
αποτέλεσμα απέχει πολύ από την αρχική 
διαπραγματευτική θέση του ΕΚ και δεν 
ανταποκρίνεται σε καμία από τις βασικές 
απαιτήσεις που καθόρισε το ΕΚ στο 
ψήφισμά του το οποίο εγκρίθηκε από τη 
συντριπτική πλειοψηφία του της 13ης 
Μαρτίου 2013, όπως μια σημαντική 
αύξηση στις πολιτικές που 
προσανατολίζονται στο μέλλον, μια 
υποχρεωτική και συνολική αναθεώρηση, 
μια μέγιστη συνολική ευελιξία και μια 
συμφωνία σχετικά με τους ίδιους πόρους·
για αυτόν τον λόγο καλεί το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το ΠΔΠ 
προκειμένου να επιτύχουν ένα 
περισσότερο ισορροπημένο αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
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υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με το πακέτο
που αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 (κανονισμός 
ΠΔΠ και διοργανική συμφωνία), ως την 
καλύτερη εφικτή υπό τις παρούσες 
περιστάσεις και διαδικασίες· εκφράζει 
την αποφασιστικότητά του να κάνει 
πλήρη χρήση, στη διάρκεια των 
επερχόμενων διαδικασιών 
προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων που αφορά το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020
(κανονισμός ΠΔΠ και διοργανική 
συμφωνία), ωστόσο, υπενθυμίζει ότι πριν 
η δέσμη μέτρων τεθεί σε ψηφοφορία 
πρέπει να εκπληρωθούν ακόμη ορισμένες 
προϋποθέσεις· είναι αποφασισμένο να
κάνει πλήρη χρήση των νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων του στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομική 
βάση για τα νέα προγράμματα καθώς και, 
στη διάρκεια των επερχόμενων 
διαδικασιών προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

Or. en

Τροπολογία 4
Eider Gardiazábal Rubial

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής σχετικά με το πακέτο
που αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 (κανονισμός 
ΠΔΠ και διοργανική συμφωνία), ως την 
καλύτερη εφικτή υπό τις παρούσες 
περιστάσεις και διαδικασίες· εκφράζει την 
αποφασιστικότητά του να κάνει πλήρη 
χρήση, στη διάρκεια των επερχόμενων 
διαδικασιών προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

1. επισημαίνει την πολιτική συμφωνία που 
επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο 
υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ του 
Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας 
και της Επιτροπής, σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων που αφορά το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-
2020·(κανονισμός ΠΔΠ και διοργανική 
συμφωνία)· εκφράζει την 
αποφασιστικότητά του να κάνει πλήρη 
χρήση, στη διάρκεια των επερχόμενων 
διαδικασιών προϋπολογισμού, των νέων 
θεσμοθετημένων μέτρων, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την ευελιξία·

Or. en
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Τροπολογία 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι μακρές και επίπονες 
διαπραγματεύσεις, τόσο εντός του 
Συμβουλίου όσο και σε διοργανικό 
επίπεδο, και το αποτέλεσμά τους δεν 
συνιστούν ικανοποιητική εφαρμογή των 
νέων διατάξεων της ΣΛΕΕ όσον αφορά το 
ΠΔΠ, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο και τα 
προνόμια του Κοινοβουλίου·

2. υπογραμμίζει ότι κατά τις μακρές και 
επίπονες διαπραγματεύσεις, τόσο εντός του 
Συμβουλίου όσο και σε διοργανικό 
επίπεδο, διαπιστώθηκε η παραβίαση από 
το Συμβούλιο των νέων διατάξεων της 
ΣΛΕΕ όσον αφορά το ΠΔΠ, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τον ρόλο και τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 6
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι οι μακρές και επίπονες 
διαπραγματεύσεις, τόσο εντός του 
Συμβουλίου όσο και σε διοργανικό 
επίπεδο, και το αποτέλεσμά τους δεν
συνιστούν ικανοποιητική εφαρμογή των 
νέων διατάξεων της ΣΛΕΕ όσον αφορά το 
ΠΔΠ, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο και τα 
προνόμια του Κοινοβουλίου·

2. είναι πεπεισμένο ότι οι μακρές και 
επίπονες διαπραγματεύσεις, τόσο εντός του 
Συμβουλίου όσο και σε διοργανικό 
επίπεδο, και το αποτέλεσμά τους 
συνιστούν μη ικανοποιητική εφαρμογή 
των νέων διατάξεων της ΣΛΕΕ όσον 
αφορά το ΠΔΠ, οι οποίες εφαρμόστηκαν 
για πρώτη φορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τον 
ρόλο και τα προνόμια του Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά για 
την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας και 
απορρίπτει απερίφραστα τη 
μυστικοπαθή, αντιδημοκρατική 
διαδικασία που οδήγησε σε πολιτική 
συμφωνία χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 
προηγούμενη διαβούλευση με όλες τις 
πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· εκφράζει την απογοήτευσή 
του για την αδιαφορία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ρόλο και τις 
αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου όπως 
ορίζονται στην Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει την αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο 
σχετικά με όλες τις διατάξεις του 
κανονισμού για το ΠΔΠ και τη 
Διοργανική Συμφωνία, οι οποίες 
υποτίθετο ότι θα διασφάλιζαν στην 
Ένωση ένα σύγχρονο, προσανατολισμένο 
προς το μέλλον, ευέλικτο και διαφανή 
προϋπολογισμό της ΕΕ που θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ανάπτυξη και 
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, καθώς και 
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των 
πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ και των 
δημοσιονομικών μέσων·
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Or. en

Τροπολογία 9
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο θεώρησε τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 δεσμευτικά για τους 
διαπραγματευτές του Συμβουλίου· τονίζει 
ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιείχαν και στοιχεία 
υπαγόμενα στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, όπως τα λεπτομερή κριτήρια 
κατανομής, τα κονδύλια ανά πρόγραμμα 
και ανά δικαιούχο, καθώς και τις διακριτές 
δημοσιονομικές κατανομές που 
προσαρμόζουν το επίπεδο των εθνικών 
επιστροφών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο θεωρεί τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 δεσμευτικά για τους 
διαπραγματευτές του Συμβουλίου· τονίζει 
ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιέχουν και στοιχεία 
υπαγόμενα στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, όπως τα λεπτομερή κριτήρια 
κατανομής, τα κονδύλια ανά πρόγραμμα 
και ανά δικαιούχο, καθώς και τις διακριτές 
δημοσιονομικές κατανομές που 
προσαρμόζουν το επίπεδο των εθνικών 
επιστροφών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης· επισημαίνει ότι οι 
διαπραγματεύσεις αυτές οδήγησαν σε μια 
κατάσταση στην οποία το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει νομοθετική εξουσία de 
facto αντικρούοντας τις διατάξεις και το 
πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο θεώρησε τα συμπεράσματα του 

3. καταγγέλλει το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο θεωρεί τα συμπεράσματα του 
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 δεσμευτικά για τους 
διαπραγματευτές του Συμβουλίου· τονίζει 
ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιείχαν και στοιχεία 
υπαγόμενα στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, όπως τα λεπτομερή κριτήρια 
κατανομής, τα κονδύλια ανά πρόγραμμα 
και ανά δικαιούχο, καθώς και τις διακριτές 
δημοσιονομικές κατανομές που 
προσαρμόζουν το επίπεδο των εθνικών 
επιστροφών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 δεσμευτικά για τους 
διαπραγματευτές του Συμβουλίου· τονίζει 
ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιείχαν και στοιχεία 
υπαγόμενα στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, όπως τα λεπτομερή κριτήρια 
κατανομής, τα κονδύλια ανά πρόγραμμα 
και ανά δικαιούχο, καθώς και τις διακριτές 
δημοσιονομικές κατανομές που 
προσαρμόζουν το επίπεδο των εθνικών 
επιστροφών από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 11
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. δηλώνει την αποφασιστικότητά του 
να ασκήσει πλήρως τα νομοθετικά του 
προνόμια, όπως αυτά ορίζονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· δηλώνει ακόμη 
μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις επί 
θεμάτων που εμπίπτουν στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία δεν μπορούν να 
προκαταλαμβάνονται από συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με 
το ΠΔΠ, τα οποία πρέπει να θεωρούνται 
απλώς ως πολιτικές συστάσεις προς το 
Συμβούλιο· προειδοποιεί το Συμβούλιο να 
μην προσπαθήσει να περιορίσει τη 
νομοθετική εξουσία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ιδίως σε σχέση με τις 
μεταρρυθμίσεις της πολιτικής συνοχής 
και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(ΚΓΠ)·

Or. en
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Τροπολογία 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του διότι οι 
πολυάριθμες επαφές και συνεδριάσεις οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τα λίγα 
περασμένα έτη μεταξύ της αντιπροσωπείας 
του και των διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου δεν είχαν αντίκτυπο στο 
πνεύμα, χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο 
των διαπραγματεύσεων ή στη θέση του 
Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της 
ανάγκης διάκρισης των νομοθετικών από 
τις δημοσιονομικές πτυχές της συμφωνίας 
για το ΠΔΠ·

4. εκφράζει, επιπλέον, την ισχυρή 
αποδοκιμασία του που οι πολυάριθμες 
επαφές και συνεδριάσεις οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά τα λίγα 
περασμένα έτη μεταξύ της αντιπροσωπείας 
του και των διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου δεν είχαν αντίκτυπο στο 
πνεύμα, χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο 
των διαπραγματεύσεων ή στη θέση του 
Συμβουλίου, περιλαμβανομένης, έως 
τώρα, της ανάγκης διάκρισης των 
νομοθετικών από τις δημοσιονομικές 
πτυχές της συμφωνίας για το ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 13
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει τη βαθύτατη δυσαρέσκειά 
του για την έλλειψη φιλοδοξίας και 
εποικοδομητικής προσέγγισης από την 
πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία δεν έχει εκπληρώσει τον καίριο 
ρόλο της στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
αυξηθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί 
μια δημοκρατική διαδικασία που να 
επιτρέπει και να εγγυάται την παρουσία 
εκπροσώπων όλων των πολιτικών 
ομάδων του ΕΚ σε όλα τα στάδια των 
διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι πρέπει να 
περιέλθουν σε γνώση του όλες οι σχετικές 
πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή 
όσον αφορά το επίπεδο των 
συμφωνημένων εθνικών πιστώσεων στο 
πλαίσιο των πολιτικών συνοχής και 
γεωργίας, όπου περιλαμβάνονται και οι 
παρεκκλίσεις και οι ειδικές πιστώσεις σε 
κάθε κράτος μέλος· ζητεί επίσης να λάβει 
όλη τη σχετική πληροφόρηση όσον αφορά 
τον αντίκτυπο ανά κράτος μέλος των 
αποφάσεων που λαμβάνονται στο τμήμα 
εσόδων του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, να αντλήσουν 
τα απαραίτητα συμπεράσματα και να 
διατυπώσουν νέες προτάσεις, εγκαίρως 
πριν από τις προτάσεις επανεξέτασης / 
αναθεώρησης του 2016, όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες τέτοιων διαπραγματεύσεων, 

6. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, να αντλήσουν 
τα απαραίτητα συμπεράσματα και να 
διατυπώσουν νέες προτάσεις, εγκαίρως 
πριν από τη μετεκλογική αναθεώρηση του 
2016, όσον αφορά τις λεπτομέρειες 
τέτοιων διαπραγματεύσεων, προκειμένου 
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προκειμένου να διασφαλισθεί ο 
δημοκρατικός και διάφανος χαρακτήρας 
ολόκληρης της διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού.

να διασφαλισθεί ο δημοκρατικός και 
διάφανος χαρακτήρας ολόκληρης της 
διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού.

Or. en


