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21.4.2016 A8-0135/58 

Τροπολογία  58 

Markus Pieper 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 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· 

33. επισημαίνει ότι ήταν δύσκολη η 

πλήρης διαφοροποίηση των πολιτικών 

δραστηριοτήτων του Προέδρου από την 

προετοιμασία του ως «Spitzenkandidat» 

για να τεθεί επικεφαλής του κόμματός του 

στις εκλογές του 2014, και ότι ήταν 

δύσκολη η διαφοροποίηση και για τους 

άλλους «Spitzenkandidaten»· 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· 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Τροπολογία  59 

Markus Pieper 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 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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21.4.2016 A8-0135/60 

Τροπολογία  60 

Markus Pieper 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. υπενθυμίζει το ψήφισμά του για την 

απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012, 

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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Τροπολογία  61 

Markus Pieper 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 122 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

122. επικρίνει τη μετατροπή του 

επίσημου λογαριασμού «Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο Twitter 

σε μέσο προσωπικής εκστρατείας που 

οδηγεί σε ιστότοπο κόμματος· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


