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 28β. επαλαιακβάλεη φηη νη πηζηψζεηο ηεο 

ΚΓΠ ή νηεζδήπνηε άιιεο πηζηψζεηο απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαπξνκαρίεο πνπ 

έρνπλ σο θαηάιεμε ηε ζαλάησζε ηνπ 

ηαχξνπ· ππελζπκίδεη φηη ηέηνηνπ είδνπο 

ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ζαθή 

παξαβίαζε ηεο Επξσπατθήο Σχκβαζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα 

εθηξνθεία (νδεγία 98/58/ΕΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ)· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 34 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. ηέινο απνθαζίδεη λα εληζρχζεη κε 

ζπλνιηθφ πνζφ 26 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

ηνπο εμαξηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε 

θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηαλάζηεπζε κε ηελ Επξσπατθή 

Υπεξεζία Υπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν 

(EASO) λα ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε χςνπο 12 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

πάλσ απφ ην πνζφ ηνπ ΣΠ· ππελζπκίδεη φηη 

απηή ε ππεξεζία δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ, 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη θαιείηαη δηαξθψο 

πεξηζζφηεξν λα παξάζρεη βνήζεηα ζε 

θξάηε κέιε πνπ ηε ρξεηάδνληαη· 

34. ηέινο απνθαζίδεη λα εληζρχζεη κε 

ζπλνιηθφ πνζφ 26 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

ηνπο εμαξηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε 

θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηαλάζηεπζε κε ηελ Επξσπατθή 

Υπεξεζία Υπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν 

(EASO) λα ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε χςνπο 12 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

πάλσ απφ ην πνζφ ηνπ ΣΠ· ππελζπκίδεη φηη 

απηή ε ππεξεζία δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ, 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη θαιείηαη δηαξθψο 

πεξηζζφηεξν λα παξάζρεη βνήζεηα ζε 

θξάηε κέιε πνπ ηε ρξεηάδνληαη· δεηεί 

κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Υπεξεζίαο 

Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ εληφο ηνπ 

Frontex· 

Or. en 
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 71α. θαιεί ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ελφςεη ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, λα παξνπζηάζεη 

νινθιεξσκέλν ζρέδην ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, 

ή ηε δεκηνπξγία εζφδσλ, ζε ηνκείο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηνλ ζηφιν νρεκάησλ 

θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο· 

Or. en 
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 71β. πηζηεχεη φηη δελ ελδείθλπηαη ε 

αχμεζε ησλ 10.026.500 επξψ γηα δαπάλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βνπιεπηηθή 

επηθνπξία· 

Or. en 
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97. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ 

απνδεκίσζε γεληθψλ εμφδσλ γηα ηνπο 

βνπιεπηέο· θαιεί ην Πξνεδξείν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ λα εξγαζηεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ αθξηβέζηεξσλ θαλφλσλ φζνλ 

αθνξά ηε ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ 

απνδεκηψζεσλ, ρσξίο ηελ πξφθιεζε 

πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα 

ην Κνηλνβνχιην· 

97. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζε γηα 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ 

απνδεκίσζε γεληθψλ εμφδσλ γηα ηνπο 

βνπιεπηέο· θαιεί ην Πξνεδξείν ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ λα εξγαζηεί γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ αθξηβέζηεξσλ θαλφλσλ φζνλ 

αθνξά ηε ινγνδνζία γηα ηηο δαπάλεο πνπ 

εγθξίλνληαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ 

απνδεκηψζεσλ, ρσξίο ηελ πξφθιεζε 

πξφζζεηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα 

ην Κνηλνβνχιην· ζεσξεί φηη απηφ 

ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη, ζε πξψην 

ζηάδην, ηελ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε 

ησλ θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ θαη, ζε 

δεχηεξν ζηάδην, ζα κπνξνχζαλ λα 

θαζηεξσζνχλ πεξηνξηζκέλεο εθ πεξηηξνπή 

επηζεσξήζεηο· ζεσξεί, επηπιένλ, φηη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε 

εμνηθνλφκεζε φζνλ αθνξά ηελ 

πξαγκαηηθή ρξήζε ηεο απνδεκίσζεο 

γεληθψλ εμφδσλ, ην ζχζηεκα απηφ, ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν απφ 

ηνπο πνιίηεο κε ηελ νξζνινγηθή επνπηεία 

απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζα 

κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κε απνδνηηθφ θαη 

νπδέηεξν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξφπν 

θαη ζα πξνζέδηδε ηελ απαξαίηεηε 

δηαθάλεηα· 

Or. en 
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 98α. πηζηεχεη φηη, ζε κεζνπξφζεζκν 

νξίδνληα, ην Καζεζηψο Βνπιεπηψλ ζα 

πξέπεη λα αλαζεσξεζεί κε ζθνπφ ηε 

ζπκθσλία επί ινγηθψλ εμνηθνλνκήζεσλ· 

Or. en 

 

 


