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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

63. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι, λόγω των 

γενικευµένων εκκλήσεων για λιτότητα, οι 

διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες 

ενδέχεται να είναι λιγότερο σε θέση να 

διατηρήσουν το προφίλ των εξωτερικών 

σχέσεων του Κοινοβουλίου, το οποίο το 

βοηθά να διατηρείται εξ ίσου ορατό µε τα 

άλλα θεσµικά όργανα της Ένωσης, και 

ιδίως µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο, 

και ότι έτσι θα µπορούσε να υπονοµευθεί η 

κοινοβουλευτική προσέγγιση στην 

εξωτερική πολιτική και η εδραίωση της 

κοινοβουλευτικής διπλωµατίας ως 

συµπλήρωµα των δραστηριοτήτων της 

Επιτροπής και της ΕΥΕ∆· είναι λοιπόν 

άκρως σηµαντικό να διατηρηθεί η γνώση 

και η πείρα που έχει αποκτήσει το 

Κοινοβούλιο στην εποπτεία και την 

προβολή των ευρωπαϊκών σχεδίων και να 

εξασφαλισθεί ότι τα προτεινόµενα µέτρα 

δεν θα εξασθενίσουν την ισχύ και την 

αποτελεσµατικότητα του 

διακοινοβουλευτικού διαλόγου του 

Κοινοβουλίου µε άλλες χώρες, ιδιαίτερα 

σε εποχές πολιτικής αστάθειας και 

κινδύνου για τη δηµοκρατία (αραβική 

άνοιξη, διαµάχη στη Μέση Ανατολή, 

διαµάχη στην Ουκρανία, προεκλογικές 

εκστρατείες αµφιλεγόµενων εκλογών, 

κλπ)· 

63. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι, λόγω των 

γενικευµένων εκκλήσεων για λιτότητα, οι 

διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες 

ενδέχεται να είναι λιγότερο σε θέση να 

διατηρήσουν το προφίλ των εξωτερικών 

σχέσεων του Κοινοβουλίου, το οποίο το 

βοηθά να διατηρείται εξ ίσου ορατό µε τα 

άλλα θεσµικά όργανα της Ένωσης, και 

ιδίως µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο, 

και ότι έτσι θα µπορούσε να υπονοµευθεί η 

κοινοβουλευτική προσέγγιση στην 

εξωτερική πολιτική και η εδραίωση της 

κοινοβουλευτικής διπλωµατίας ως 

συµπλήρωµα των δραστηριοτήτων της 

Επιτροπής και της ΕΥΕ∆· είναι λοιπόν 

άκρως σηµαντικό να διατηρηθεί η γνώση 

και η πείρα που έχει αποκτήσει το 

Κοινοβούλιο στην εποπτεία και την 

προβολή των ευρωπαϊκών σχεδίων και να 

εξασφαλισθεί ότι τα προτεινόµενα µέτρα 

δεν θα εξασθενίσουν την ισχύ και την 

αποτελεσµατικότητα του 

διακοινοβουλευτικού διαλόγου του 

Κοινοβουλίου µε άλλες χώρες, ιδιαίτερα 

σε εποχές πολιτικής αστάθειας και 

κινδύνου για τη δηµοκρατία (αραβική 

άνοιξη, διαµάχη στη Μέση Ανατολή, 

διαµάχη στην Ουκρανία, προεκλογικές 

εκστρατείες αµφιλεγόµενων εκλογών, 

κλπ)· συνιστά ένθερµα να εξασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο συντονισµού µε τις 
υπηρεσίες της ΕΥΕ∆ για την 
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προετοιµασία και τη διασφάλιση 
ουσιαστικών ικανοτήτων αντίδρασης, για 
την εγγύηση της ασφάλειας των 
εξωτερικών αντιπροσωπειών και των 
αποστολών του Κοινοβουλίου· 
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 41α. επισηµαίνει πως δεν έχουν 
ικανοποιηθεί ορισµένα αιτήµατα που 
είχαν διατυπωθεί στις ετήσιες εκθέσεις 
απαλλαγής τις οποίες είχε εγκρίνει η 
ολοµέλεια του Κοινοβουλίου· σηµειώνει 
ότι ο Γενικός Γραµµατέας εκφράζει την 
άποψη πως τα αιτήµατα αυτά εµπίπτουν 
στη δικαιοδοσία του Προεδρείου ή της 
∆ιάσκεψης των Προέδρων του 
Κοινοβουλίου· επιµένει ότι τα αιτήµατα 
που διατυπώθηκαν από την ολοµέλεια 
στις ετήσιες εκθέσεις απαλλαγής πρέπει 
να υλοποιηθούν πλήρως· 

Or. en 
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 87α. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
µεγάλο δηµοσιονοµικό κίνδυνο που 
προκύπτει για τον προϋπολογισµό του 
Κοινοβουλίου από το γεγονός ότι αυτό 
εγγυάται τις συνταξιοδοτικές πληρωµές 
του Ταµείου, ενώ οι επενδυτικές 
αποφάσεις λαµβάνονται από τρίτους· 
είναι λοιπόν της άποψης ότι το Ταµείο 
πρέπει να ελέγχεται πλήρως από τη 
διοίκηση του Κοινοβουλίου, υπό την 
αυστηρή καθοδήγηση του Γενικού 
Γραµµατέα· 
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 97α. ανησυχεί για τις διαπιστώσεις στην 
έκθεση της Γ∆ ITEC σχετικά µε την 
αρχιτεκτονική των ΤΠΕ, η οποία 
αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο χρησιµοποιεί 
σήµερα τα χρήµατα των φορολογούµενων 
για να χρηµατοδοτεί πωλητές 
µηχανισµών προστασίας οι οποίοι είναι 
αναµεµειγµένοι σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος 
αξιόπιστων οµάδων υποστήριξης της 
ελευθερίας της δηµοσιογραφίας σε τρίτες 
χώρες· επισηµαίνει πως υπάρχουν άµεσα 
διαθέσιµες λύσεις ανοιχτού κώδικα για 
µηχανισµούς προστασίας και οι λύσεις 
αυτές πρέπει να διερευνηθούν· επιµένει 
πως είναι εξαιρετικά σηµαντικό το 
Κοινοβούλιο και η διοίκησή του να µη 
φαίνονται ότι συµβάλλουν σε 
κακοµεταχείριση και καταπίεση αλλού, 
µέσω των συµβάσεων ΤΠΕ που 
συνάπτουν· 

Or. en 

 

 


