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εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 

συνολικό κόστος του βραβείου LUX, που 

έφτασε τα 585 311 EUR το 2014 (2013: 

EUR 448 000 2012: EUR 434 421)· 

εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας για το πόσο γνωστό είναι και τι 

αντίκτυπο έχει στο κοινό το Lux Prize, 

που είχαν ζητηθεί στην έκθεση 

απαλλαγής για το 2013, δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμα· ζητεί να κοινοποιηθούν τα 

αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης έως τα 

μέσα Μαΐου του 2016 και να γίνει επίσημη 

παρουσίασή τους στην Επιτροπή Ελέγχου 

του Προϋπολογισμού· 

69. σημειώνει ότι η δαπάνη για το ίδιο το 

κινηματογραφικό βραβείο LUX το 2014 

ανήλθε σε 391 506 EUR, όντας 

σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με 

προηγούμενα έτη (2013: 448 000 EUR, 

2012: 434 421 EUR), και κάλυπτε την 

επίσημη επιλογή, τη διαγωνιστική 

διαδικασία, περιλαμβανομένου του 

υποτιτλισμού στις 24 επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης και των εκτυπώσεων για τις 

προβολές στα 28 κράτη μέλη, καθώς και 

την τελετή απονομής των βραβείων· 

 υπενθυμίζει ότι σκοπός της διαφήμισης 

και προώθησης του κινηματογραφικού 

βραβείου LUX, μαζί με το βραβείο 

Ζαχάρωφ και τα δικαιώματα των 

γυναικών, αποσκοπούν στο να κάνουν 

γνωστή την προσήλωση του 

Κοινοβουλίου σε αξίες κοινής αποδοχής, 

όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

αλληλεγγύη, καθώς και τη δέσμευσή του 

στην πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία· 

 γνωρίζει ότι το ποσό των 193 805 EUR 

που δαπανήθηκε για τη διαφήμιση του 

κινηματογραφικού βραβείου LUX έκανε 

δυνατή την ενημέρωση, κυρίως χάρη στα 
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μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περίπου 10 

εκατομμυρίων ανθρώπων, 

περιλαμβανομένων 23 000 ακολούθων 

στο Facebook· 

 αναγνωρίζει τη σταθερή προσήλωση των 

Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην υποστήριξη του 

βραβείου LUX και υπενθυμίζει ότι η 

δαπάνη για τις προβολές και τα σχετικά 

γεγονότα ανήλθε, το 2014, στα 317 434 

EUR, που σημαίνει ετήσιο μέσο όρο 

περίπου 9 000 EUR ανά Γραφείο 

Ενημέρωσης και 9 EUR ανά 

συμμετέχοντα (στη βάση των 35 227 

συμμετεχόντων στα κράτη μέλη)· 

 ζητεί να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα 

της δημοσκόπησης σχετικά με την 

αναγνωρισιμότητα του κινηματογραφικού 

βραβείου LUX, που ζητήθηκε στην 

έκθεση απαλλαγής του 2013, έως τα μέσα 

Μαΐου το αργότερο, και να γίνει επίσημη 

παρουσίασή τους από κοινού στην 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

και στην Επιτροπή Πολιτισμού και 

Παιδείας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. υπενθυμίζει ότι η ΑΓΕ προορίζεται για 

την κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος 

εκλογής, για παράδειγμα του ενοικίου του 

γραφείου του βουλευτή, εξοπλισμού, 

υλικού, τεκμηρίωσης ή υλικοτεχνικής 

οργάνωσης εκδηλώσεων· επισημαίνει ότι 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του 

επιδόματος θητείας των βουλευτών θα 

απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις 

διοικητικών υπαλλήλων, και θα βρισκόταν 

συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο 

μείωσης του προσωπικού· 

39. υπενθυμίζει ότι η ΑΓΕ προορίζεται για 

την κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος 

εκλογής, για παράδειγμα του ενοικίου του 

γραφείου του βουλευτή, εξοπλισμού, 

υλικού, τεκμηρίωσης ή υλικοτεχνικής 

οργάνωσης εκδηλώσεων· επισημαίνει ότι 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του 

επιδόματος θητείας των βουλευτών θα 

απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις 

διοικητικών υπαλλήλων, και θα βρισκόταν 

συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο 

μείωσης του προσωπικού· εκφράζει 

δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά τα 

επανειλημμένα αιτήματα, ο Γενικός 

Γραμματέας δεν διατύπωσε πρόταση για 

ένα πιο επιλεκτικό σύστημα ελέγχου, για 

παράδειγμα με την εστίαση στις 

μεγαλύτερες δαπάνες, ή ένα σύστημα 

τυχαίων ελέγχων, και ζητεί να διατυπωθεί 

μια τέτοια πρόταση χωρίς άλλη 

καθυστέρηση· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 39a. υποστηρίζει την πλήρη διαφάνεια σε 

σχέση με την ΑΓΕ, ώστε να μπορούν οι 

ευρωπαίοι πολίτες να έχουν εικόνα των 

γενικών δαπανών των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· προτρέπει το 

Προεδρείο να αποσαφηνίσει τον 

κατάλογο των δαπανών που θα 

μπορούσαν να καταλογιστούν στην ΑΓΕ, 

ώστε όλα τα πιθανά έξοδα να 

αναφέρονται και να γίνει ο κατάλογος 

αυτός εκ φύσεως εξαντλητικός· 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. ζητεί την υποβολή έκθεσης από τη 

διοίκηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με τη 

χρήση χώρων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου από ομάδες συμφερόντων 

και άλλους εξωτερικούς οργανισμούς·  

καλεί το Προεδρείο να εξετάσει τη 

συμβατότητα των εν λόγω εκδηλώσεων με 

το κοινοβουλευτικό έργο, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι το Κοινοβούλιο θα 

παραμείνει θεσμικό όργανο ανοιχτό στην 

ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των 

πολιτών και τον δημόσιο διάλογο· 

47. ζητεί την υποβολή έκθεσης από τη 

διοίκηση του Κοινοβουλίου, σχετικά με τη 

χρήση χώρων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου από ομάδες συμφερόντων 

και άλλους εξωτερικούς οργανισμούς, 

περιλαμβανομένων των διαφόρων 

μόνιμων βημάτων διαλόγου μεταξύ 

επιχειρηματικών και χρηματοπιστωτικών 

κλάδων, αφενός, και του Κοινοβουλίου, 

αφετέρου· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει 

τη συμβατότητα των εν λόγω εκδηλώσεων 

με το κοινοβουλευτικό έργο, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το 

Κοινοβούλιο θα παραμείνει θεσμικό 

όργανο ανοιχτό στην ανταλλαγή απόψεων 

με την κοινωνία των πολιτών και τον 

δημόσιο διάλογο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 49a. παροτρύνει το Κοινοβούλιο να 

εγκρίνει κανόνες ώστε να 

δημοσιοποιούνται όλες οι γνώμες που 

λαμβάνονται από εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων σχετικά με σχέδια 

πολιτικών, νόμων και τροπολογιών ως 

«νομοθετικό αποτύπωμα»· προτείνει το 

εν λόγω νομοθετικό αποτύπωμα να 

αποτελείται από ένα έντυπο 

προσαρτημένο στις εκθέσεις, στο οποίο 

θα αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία 

όλων των εκπροσώπων ομάδων 

συμφερόντων με τους οποίους 

συναντήθηκαν οι υπεύθυνοι ενός 

συγκεκριμένου φακέλου στο πλαίσιο της 

διαδικασίας εκπόνησης έκθεσης και θα 

αναφέρονται σαφώς ποιες ομάδες 

συμφερόντων άσκησαν σημαντική 

επιρροή σε αυτόν τον φάκελο, και ένα 

δεύτερο έντυπο στο οποίο θα 

καταγράφονται όλες οι γραπτές γνώμες 

που ελήφθησαν, αναρτημένο στον 

επίσημο δικτυακό τόπο του 

Κοινοβουλίου, άμεσα συνδεδεμένο με το 

μητρώο διαφάνειας, και οι εισηγητές να 

δημοσιεύουν νομοθετικό αποτύπωμα· 

Or. en 



 

AM\1092843EL.doc  PE579.921v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 


