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20.4.2016 A8-0135/35 

Τροπολογία  35 

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 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 60a. καλεί το Προεδρείο να προσφέρει, 

στους βουλευτές του Κοινοβουλίου που το 

επιθυμούν, την τεχνική δυνατότητα να 

δημοσιεύουν στην επίσημη ιστοσελίδα 

τους τις ατζέντες τους, ιδίως όσον αφορά 

τις συναντήσεις τους με εκπροσώπους 

ομάδων συμφερόντων· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Τροπολογία  36 

Markus Pieper 

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 η διαφήμιση και 

προώθηση 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· 

 εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι το αποτέλεσμα μιας 

έρευνας για το πόσο γνωστό είναι και τι 
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αντίκτυπο έχει στο κοινό το Lux Prize, που 

είχε ζητηθεί στην έκθεση απαλλαγής για το 

2013, δεν είναι ακόμη διαθέσιμο· 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· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Τροπολογία  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32a. σημειώνει ότι, για πρώτη φορά στην 

ιστορία των ευρωπαϊκών εκλογών, τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

συμφώνησαν πως το κόμμα με τις 

περισσότερες έδρες θα έπρεπε να ορίσει 

υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής· εκφράζει 

ικανοποίηση για το γεγονός ότι η νέα 

διαδικασία των «Spitzenkandidaten» έχει 

ως στόχο να διορθώσει το έλλειμμα 

δημοκρατίας όσον αφορά την εκλογή του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και είχε ως θετικό αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη προβολή του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως του 

καίριου δημοκρατικού θεσμού της 

Ένωσης· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Τροπολογία  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. επισημαίνει ότι ήταν δύσκολη η 

πλήρης διαφοροποίηση των πολιτικών 

δραστηριοτήτων του Προέδρου από την 

προετοιμασία του ως «Spitzenkandidat» 

για να τεθεί επικεφαλής του Κόμματος 

των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις 

εκλογές του 2014· θεωρεί ότι δεν υπήρξε 

απολύτως σαφής διαχωρισμός των δύο 

ρόλων· ζητεί τη σαφή διαφοροποίηση 

μεταξύ των καθηκόντων των 

αξιωματούχων και των υποψηφιοτήτων 

στις προεκλογικές εκστρατείες για τις 

ευρωεκλογές· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 

του για την τουλάχιστον έμμεση 

χρησιμοποίηση προσωπικού του 

Κοινοβουλίου στην προετοιμασία της 

εκστρατείας, και ζητεί τη λήψη μέτρων 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα 

ξανασυμβεί στο μέλλον· εκφράζει εν 

προκειμένω τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι ο Πρόεδρος μετέτρεψε το 

προφίλ Twitter της Προεδρίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προσωπικό 

προφίλ του και το χρησιμοποίησε κατά τη 

διάρκεια της εκστρατείας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Τροπολογία  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

υποβολή κατάστασης των αποστολών 

που αναλήφθηκαν από τον Πρόεδρο κατά 

τους πρώτους έξι μήνες του εκλογικού 

έτους, στο πλαίσιο της απάντησης του 

ερωτηματολογίου σχετικά με την 

απαλλαγή για το 2014· θα επιθυμούσε 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 

μεταφορικά μέσα που χρησιμοποίησε ο 

Πρόεδρος για τη μετάβασή του από τις 

Βρυξέλλες στις εν λόγω συνεδριάσεις, 

καθώς και για το αν μισθώθηκαν 

ιδιωτικές πτήσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Τροπολογία  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

υποβολή κατάστασης των αποστολών που 

αναλήφθηκαν από τον Πρόεδρο κατά τους 

πρώτους έξι μήνες του εκλογικού έτους, 

στο πλαίσιο της απάντησης του 

ερωτηματολογίου σχετικά με την 

απαλλαγή για το 2014· θα επιθυμούσε 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα 

μεταφορικά μέσα που χρησιμοποίησε ο 

Πρόεδρος για τη μετάβασή του από τις 

Βρυξέλλες στις εν λόγω συνεδριάσεις, 

καθώς και για το αν μισθώθηκαν 

ιδιωτικές πτήσεις· 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

υποβολή κατάστασης των αποστολών που 

αναλήφθηκαν από τον Πρόεδρο κατά τους 

πρώτους έξι μήνες του εκλογικού έτους, 

στο πλαίσιο της απάντησης του 

ερωτηματολογίου σχετικά με την 

απαλλαγή για το 2014· εκφράζει 

ικανοποίηση για τις περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με τα μεταφορικά 

μέσα που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος για 

τη μετάβασή του από τις Βρυξέλλες στις εν 

λόγω συνεδριάσεις, καθώς και για τις 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

πτήση που μισθώθηκε προς τη Λυόν, 

προκειμένου να μπορέσει ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

συμμετάσχει στον εορτασμό της 70ής 

επετείου από τις πρώτες εκτοπίσεις 

παιδιών Εβραίων από το Izieu στο 

Άουσβιτς· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Τροπολογία  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επισημαίνει ότι κατά την περίοδο από 

τις 22 Ιανουαρίου έως τις 18 Απριλίου οι 

επίσημες διεθνείς αποστολές που ανέλαβε 

ο Πρόεδρος αφορούσαν ως επί το 

πλείστον κυβερνητική και επίσημη 

εκπροσώπηση σε σοσιαλιστικά κόμματα 

και οργανώσεις· ζητεί περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Τροπολογία  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επισημαίνει ότι κατά την περίοδο από 

τις 22 Ιανουαρίου έως τις 18 Απριλίου οι 

επίσημες διεθνείς αποστολές που ανέλαβε 

ο Πρόεδρος αφορούσαν ως επί το 

πλείστον κυβερνητική και επίσημη 

εκπροσώπηση σε σοσιαλιστικά κόμματα 

και οργανώσεις· ζητεί περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· 

36. σημειώνει τις επίσημες διεθνείς 

αποστολές που ανέλαβε ο Πρόεδρος την 

περίοδο από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι τις 

18 Απριλίου· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά με το θέμα αυτό, όσον αφορά 

παρόμοιες δραστηριότητες άλλων ΒΕΚ 

που ενήργησαν ως «Spitzenkandidat»· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Τροπολογία  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 

απαλλαγή για το οικονομικό έτος 201210, 

στο οποίο «ζητεί λεπτομερή ενημέρωση 

σχετικά με τον τρόπο που ο Πρόεδρος, 

που ασκεί πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, 

διατηρεί τα καθήκοντά του έξω από τις 

προετοιμασίες του για να είναι 

επικεφαλής της λίστας των σοσιαλιστών 

και δημοκρατών στις ευρωεκλογές, και 

συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το 

προσωπικό στο γραφείο του και στα 

γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου 

και τις δαπάνες ταξιδίων» (παρ. 51)· 

διαγράφεται 

____________________  

10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με 

τις παρατηρήσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2012, τμήμα I – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 266, 

5.9.2014, σ. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Τροπολογία  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 

απαλλαγή για το οικονομικό έτος 201210, 

στο οποίο «ζητεί λεπτομερή ενημέρωση 

σχετικά με τον τρόπο που ο Πρόεδρος, 

που ασκεί πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, 

διατηρεί τα καθήκοντά του έξω από τις 

προετοιμασίες του για να είναι 

επικεφαλής της λίστας των σοσιαλιστών 

και δημοκρατών στις ευρωεκλογές, και 

συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το 

προσωπικό στο γραφείο του και στα 

γραφεία πληροφοριών του Κοινοβουλίου 

και τις δαπάνες ταξιδίων» (παρ. 51)· 

38. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη 

χρήση της απαλλαγής του 2012 ως μέσου 

για την αποκόμιση πολιτικού 

πλεονεκτήματος, έναν μήνα πριν από τις 

ευρωπαϊκές εκλογές του 2014· 

υπενθυμίζει ότι η προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

αυστηρότερη και πιο αμερόληπτη και ότι 

στο πλαίσιό της θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι προεκλογικοί 

διαξιφισμοί, ώστε να ανακτηθεί η 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς· 

_______________________  

10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με 

τις παρατηρήσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2012, τμήμα I – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 266, 

5.9.2014, σ. 3). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Τροπολογία  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 

απαλλαγή για το οικονομικό έτος 201210, 

στο οποίο «ζητεί λεπτομερή ενημέρωση 

σχετικά με τον τρόπο που ο Πρόεδρος, που 

ασκεί πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, διατηρεί 

τα καθήκοντά του έξω από τις 

προετοιμασίες του για να είναι επικεφαλής 

της λίστας των σοσιαλιστών και 

δημοκρατών στις ευρωεκλογές, και 

συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το προσωπικό 

στο γραφείο του και στα γραφεία 

πληροφοριών του Κοινοβουλίου και τις 

δαπάνες ταξιδίων» (παρ. 51)· 

38. εκφράζει ικανοποίηση για όλη την 

έγκαιρη πληροφόρηση που του 

παρασχέθηκε και η οποία κάνει σαφή 

«τον τρόπο που ο Πρόεδρος, που ασκεί 

πολιτικά ουδέτερο αξίωμα, διατηρεί τα 

καθήκοντά του έξω από τις προετοιμασίες 

του για να είναι επικεφαλής της λίστας των 

σοσιαλιστών και δημοκρατών στις 

ευρωεκλογές, και συγκεκριμένα σε ό,τι 

αφορά το προσωπικό στο γραφείο του και 

στα γραφεία πληροφοριών του 

Κοινοβουλίου και τις δαπάνες ταξιδίων»· 

ζητεί να του παρασχεθεί αντίστοιχη 

πληροφόρηση σε σχέση με όλους τους 

«Spitzenkandidaten» για τις ευρωπαϊκές 

εκλογές του 2014· 

__________________  

10 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με 

τις παρατηρήσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2012, τμήμα I – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ L 266, 

5.9.2014, σ. 3). 
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