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Τροπολογία  1 

Chris Davies 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 29a. τονίζει πως κάθε βουλευτής πρέπει 
να έχει το ίδιο δικαίωµα να γνωρίζει ποια 
είναι η διαχείριση των οικονοµικών του 
Κοινοβουλίου, και για το λόγο αυτόν ζητεί 
από το Γενικό Γραµµατέα να µεριµνά 
ώστε αντίγραφα όλων των εκθέσεων που 
εκπονεί η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
να τίθενται στη διάθεση κάθε βουλευτή 
για ιδιωτική έλεγχο, αφού απαλειφθεί από 
αυτά, εφόσον χρειάζεται, κάθε αναφορά 
δηλωτική της ταυτότητας συγκεκριµένων 
ατόµων· 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Τροπολογία  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 48a. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να 
προταθούν αυστηροί κανόνες για όλους 
τους βουλευτές όσον αφορά τη χρήση των 
αποζηµιώσεων γενικών εξόδων, η οποία 
πρέπει να γίνει απολύτως διαφανής· για 
τον λόγο αυτόν, ζητεί να αναπτυχθεί ένα 
σύστηµα βάσει του οποίου οι βουλευτές 
θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση 
σχετικά µε τη χρήση αυτών των 
αποζηµιώσεων, η οποία θα υπόκειται σε 
διαδικασίες ελέγχου· 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Τροπολογία  3 

Chris Davies 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 48β. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο είναι το 
µόνο ευρωπαϊκό δηµόσιο θεσµικό όργανο 
που καταβάλλει µια αποζηµίωση για την 
κάλυψη δαπανών διοίκησης γραφείου σε 
ιδιωτικούς και προσωπικούς 
λογαριασµούς χωρίς να απαιτεί την 
τήρηση αποδείξεων ή τον λογιστικό 
έλεγχο των δαπανών· υποθέτει πως οι 
βουλευτές θα ήταν πολύ αυστηροί µε 
οποιοδήποτε άλλο όργανο που, µε 
παρόµοιο τρόπο, δεν θα προέβαινε σε 
έλεγχο της χρήσης του δηµόσιου 
χρήµατος· ζητεί λοιπόν από το Γενικό 
Γραµµατέα να προτείνει µικρορρυθµίσεις 
που θα εξασφαλίζουν ότι οι αποζηµιώσεις 
γενικών εξόδων χρησιµοποιούνται για τον 
σκοπό που προβλέπονται και δεν 
µετατρέπονται σε συµπληρωµατικό 
ιδιωτικό εισόδηµα των βουλευτών· 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Τροπολογία  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 48 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 48γ. ζητεί την αξιολόγηση των ηµερήσιων 
αποζηµιώσεων για τους βουλευτές από 
πλευράς ποσού και χρήσης· ζητεί να 
επανεξετάσει το Προεδρείο αυτό το 
εκτελεστικό µέτρο δεόντως, ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω 
αποζηµιώσεις χρησιµοποιούνται µε όσο 
το δυνατό αποδοτικότερο οικονοµικά 
τρόπο· 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Τροπολογία  5 

Cătălin Sorin Ivan 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 47 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

47. καταδικάζει το γεγονός ότι η έκθεση 
της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF 
προς την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού δεν του διαβιβάστηκε 
από τον Πρόεδρο αλλά αντίθετα 
κρατήθηκε για περισσότερο από δυο 
µήνες·καταδικάζει το γεγονός ότι 
καθυστέρησαν τρεις µήνες στη ∆ιοίκηση 
του Κοινοβουλίου οι κλητεύσεις 
µαρτυρίας που είχαν διαβιβασθεί από 
βελγικό δικαστήριο προς τους τρεις 
συγκεκριµένους βουλευτές· καταδικάζει 
το γεγονός ότι η Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισµού παρεµποδίστηκε στο 
έργο της διότι ακυρώθηκε ακρόαση 
σχετικά µε το έργο της Οµάδας ∆ράσης 
για την Ελλάδα και καθυστέρησε πάνω 
από έτος άλλη ακρόαση σχετικά µε τη 
"∆ιακυβέρνηση - Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως διοικητική αρχή"· 

διαγράφεται 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Τροπολογία  6 

Cătălin Sorin Ivan 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 67 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

67. σηµειώνει ότι από τον Ιανουάριο 2012 

άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την 

υποδοχή των οµάδων επισκεπτών, όπου 

περιλαµβάνεται και η µέθοδος πληρωµής 

των επιδοτήσεων· σηµειώνει ότι το 

Προεδρείο αποφάσισε να διατηρήσει την 

επιλογή πληρωµής σε µετρητά των οµάδων 

επισκεπτών· εκφράζει ανησυχία για τον 

σηµαντικό σε επίπεδο υπόληψης και 

ασφάλειας κίνδυνο που συνεπάγεται η 

καταβολή ποσού σε µετρητά στις οµάδες 

επισκεπτών· ζητεί να ληφθεί νέα απόφαση 

του προεδρείου που να καταργεί τις 
πληρωµές σε µετρητά, οι οποίες συνιστούν 

παράβαση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
24
· σηµειώνει ότι από περίπου 

2 000 οµάδες επισκεπτών ετησίως µόνον 

365 έλαβαν το 2012 ποσό άνω των 15 000 

EUR αλλά ότι η πλειονότητα αυτών των 

οµάδων επισκεπτών επιλέγουν την 

πληρωµή σε µετρητά µολονότι η διοίκηση 

του Κοινοβουλίου ενθαρρύνει αντ' αυτής 

την πληρωµή µε τραπεζικό έµβασµα ή 

συνδυασµό των δύο µεθόδων· 

67. σηµειώνει ότι από τον Ιανουάριο 2012 

άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την 

υποδοχή των οµάδων επισκεπτών, όπου 

περιλαµβάνεται και η µέθοδος πληρωµής 

των επιδοτήσεων· σηµειώνει ότι το 

Προεδρείο αποφάσισε να διατηρήσει την 

επιλογή πληρωµής σε µετρητά των οµάδων 

επισκεπτών· εκφράζει ανησυχία για τον 

σηµαντικό σε επίπεδο υπόληψης και 

ασφάλειας κίνδυνο που συνεπάγεται η 

καταβολή ποσού σε µετρητά στις οµάδες 

επισκεπτών· ζητεί να ληφθεί νέα απόφαση 

του προεδρείου σχετικά µε τις πληρωµές 

σε µετρητά, οι οποίες συνιστούν παράβαση 

της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
24
· 

σηµειώνει ότι από περίπου 2 000 οµάδες 

επισκεπτών ετησίως µόνον 365 έλαβαν το 

2012 ποσό άνω των 15 000 EUR αλλά ότι 

η πλειονότητα αυτών των οµάδων 

επισκεπτών επιλέγουν την πληρωµή σε 

µετρητά µολονότι η διοίκηση του 

Κοινοβουλίου ενθαρρύνει αντ' αυτής την 

πληρωµή µε τραπεζικό έµβασµα ή 

συνδυασµό των δύο µεθόδων· 

__________________ __________________ 

24
 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

24
 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
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πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15). 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15). 

Or. en 
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Cătălin Sorin Ivan 

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 101 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

101. επιµένει πως για τα αεροπορικά 
ταξίδια των βουλευτών εντός Ευρώπης 

πρέπει να επιστρέφεται από τον 
προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου µόνο το 
κόστος των εισιτηρίων οικονοµικής θέσης· 

101. πιστεύει ότι, όπου είναι σκόπιµο, για 
τα αεροπορικά ταξίδια των βουλευτών 

εντός Ευρώπης πρέπει να ενθαρρύνεται η 
χρήση εισιτηρίων οικονοµικής θέσης· 

Or. en 

 

 


