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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.4.2018 A8-0146/1 

Τροπολογία  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι το μερίδιο του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 

2019 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 

20% του τομέα V· σημειώνει ότι το 

επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης 

προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 

18,53%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό 

που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το 

χαμηλότερο στον τομέα V επί 

περισσότερα από 15 έτη· 

1. τονίζει ότι το μερίδιο του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 

2019 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 

20% του τομέα V· σημειώνει ότι το 

επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης 

προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 

18,53%, ποσοστό κατά τι χαμηλότερο από 

αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85%)· 

θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσό της 

κατάστασης προβλέψεων του 

Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 

ανέρχεται σε 1 999 144 000 EUR και 

αποδοκιμάζει, ως εκ τούτου, την  αύξηση 

κατά 2,48 %, σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου του 

2018· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εγκρίνει τη συμφωνία που 

επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του 

Προεδρείου και της Επιτροπής 

Προϋπολογισμών στις 26 Μαρτίου 2018 

και στις 10 Απριλίου 2018, όσον αφορά 

τον καθορισμό της αύξησης του 

προϋπολογισμού του 2018 στο 2,48 %, 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό 

επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του 

για το 2019 ύψους 1 999 144 000 EUR, τη 

μείωση του επιπέδου δαπανών του 

προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που 

ενέκρινε το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 

2018 κατά 17,5 εκατομμύρια EUR και 

την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που 

προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του 

προϋπολογισμού: 1004 – Συνήθη έξοδα 

ταξιδίου 105 – Μαθήματα γλωσσών και 

πληροφορικής για βουλευτές 1404 – 

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, 

επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 

1612 – Επαγγελματική επιμόρφωση, 631 

– Κινητικότητα, 2000 – Μισθώματα 2007 

– Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των 

χώρων, 2022 – Διατήρηση, συντήρηση, 

τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός 

των κτιρίων, 2024 – Κατανάλωση 

ενέργειας, 2100 – Πληροφορική και 

τηλεπικοινωνίες, 2101 – Πληροφορική 

και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές 

4. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη 

συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και 

της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 26 

Μαρτίου 2018 και στις 10 Απριλίου 2018, 

όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης 

του προϋπολογισμού του 2018 στο 2,48 %, 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό 

επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του 

για το 2019 ύψους 1 999 144 000 EUR· 

υπογραμμίζει ότι η μείωση κατά 17,5 

εκατομμύρια EUR δεν μπορεί να 

θεωρηθεί πραγματική μείωση, δεδομένου 

ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία 

εξοικονόμηση σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη, αλλά ότι, αντίθετα, 

αντιπροσωπεύει απλώς μείωση σε σχέση 

με την αρχική πρόταση του Προεδρείου, 

με την οποία συνιστάται στην ουσία 

αύξηση της τάξης του 3,9 % σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό 2018 του 

Κοινοβουλίου· τονίζει ότι απαιτούνται 

οπωσδήποτε πολλές και σημαντικές 

εξοικονομήσεις σε σύγκριση με τη 

συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο 

της συνεννόησης και εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου κάθε 

χρόνο διογκώνεται· ζητεί, ως εκ τούτου, 

μείωση των δαπανών του Κοινοβουλίου 
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δραστηριότητες — Υποδομή, 2105 – 

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – 

Επενδύσεις σε έργα, 212 – Έπιπλα 214 – 

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, 230 – 

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα 

αναλώσιμα, 238 – Λοιπές δαπάνες 

διοικητικής λειτουργίας, 300 – Έξοδα 

αποστολών του προσωπικού και έξοδα 

ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων 

εργασίας, 302 – Έξοδα υποδοχής και 

παράστασης, 3040 – Διάφορα έξοδα 

εσωτερικών συνεδριάσεων, 3042 – 

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και 

αντιπροσωπείες, 3049 – Δαπάνες για τις 

υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων, 3243 – 

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, 3248 – Δαπάνες για την 

πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα, 

325 –  Δαπάνες για τα γραφεία 

πληροφοριών, 101 – Αποθεματικό για 

απρόβλεπτα· εγγράφει στη θέση 1400 – 

Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών 

από εξωτερικούς συνεργάτες πιστώσεις 

50 000 EUR, στη θέση 320 – Απόκτηση 

εμπειρογνωμοσύνης πιστώσεις 50 000 

EUR και στη θέση 3211 – Ευρωπαϊκός 

κόμβος επιστημονικών μέσων 

ενημέρωσης πιστώσεις 800 000 EUR· 

χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές 

εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 16 

Απριλίου 2018· 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη για 

να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στους 

πολίτες που εξακολουθούν να βρίσκονται 

αντιμέτωποι με μια δύσκολη οικονομική, 

κοινωνική και ιστορική συγκυρία· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. χαιρετίζει την επικοινωνιακή 

εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να 

εξηγηθεί στους πολίτες ποιον σκοπό 

εξυπηρετούν η Ένωση και το 

Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η 

εκστρατεία αυτή θα πρέπει να έχει ως 

στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον 

ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τα καθήκοντά του, όπως η εκλογή του 

προέδρου της Επιτροπής, και τον 

αντίκτυπο που έχει στις ζωές των 

πολιτών· 

13. φρονεί ότι η επικοινωνιακή 

εκστρατεία θα μπορούσε να εξηγήσει τον 

ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Κοινοβουλίου, καθώς και τα καθήκοντά 

τους, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής 

του προέδρου της Επιτροπής, και τον 

αντίκτυπο που έχουν στις ζωές των 

πολιτών, ακόμη και με χαμηλότερο από 

τον αρχικά προβλεφθέντα 

προϋπολογισμό· ως εκ τούτου, 

αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός της εκστρατείας 

ανέρχεται σε 33,3 εκατομμύρια EUR για 

τα οικονομικά έτη 2018 και 2019· ζητεί, 

στο πλαίσιο αυτό, μείωση του 

προϋπολογισμού για την εκστρατεία, για 

παράδειγμα με τη βελτίωση και την 

επέκταση της χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να 

επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli  

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για τα πολυετή κτιριακά έργα που 

αποσκοπούν στη διεύρυνση των γραφείων 

των βουλευτών τόσο στο Στρασβούργο 

όσο και στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι το 

κόστος της γεωγραφικής διασποράς του 

Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 156 έως 204 

εκατομμύρια EUR, ποσό που ισοδυναμεί 

με το 10 % του προϋπολογισμού του 

Κοινοβουλίου· τονίζει ότι ο ετήσιος 

περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω 

διασποράς εκτιμάται σε 11 000 έως 19 

000 τόνους εκπομπών CO2· υπογραμμίζει 

ότι η εν λόγω διασπορά έχει δημιουργήσει 

αρνητική εντύπωση στην κοινή γνώμη 

και ζητεί τη χάραξη οδικού χάρτη για μία 

ενιαία έδρα του Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. λαμβάνει υπό σημείωση την 

επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων 

για τα γραφεία πληροφοριών, τα οποία 

ονομάζονται πλέον «Γραφεία συνδέσμου», 

σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου 

του Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι το 

κύριο καθήκον των γραφείων συνδέσμου 

είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε 

τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του 

Κοινοβουλίου με πολιτικά ουδέτερο τρόπο, 

για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

την Ένωση και τις πολιτικές της, μέσω των 

δραστηριοτήτων εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών· 

24. λαμβάνει υπό σημείωση την 

επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων 

για τα γραφεία πληροφοριών, τα οποία 

ονομάζονται πλέον «Γραφεία συνδέσμου», 

σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου 

του Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι το 

κύριο καθήκον των γραφείων συνδέσμου 

είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε 

τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του 

Κοινοβουλίου με πολιτικά ουδέτερο τρόπο, 

για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

την Ένωση και τις πολιτικές της, μέσω των 

δραστηριοτήτων εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών· 

επικρίνει τις υψηλές δαπάνες για το νέο 

γραφείο συνδέσμου στο Παρίσι και 

εκτιμά ότι μπορούν και θα πρέπει να 

εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά για τα 

γραφεία συνδέσμου, για παράδειγμα μέσω 

λύσεων για από κοινού μίσθωση με τα 

εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με 

ουσιαστικό εξορθολογισμό των σχετικών 

δαπανών· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28α. ζητεί μείωση κατά 15 % 

τουλάχιστον των μηνιαίων αποδοχών των 

βουλευτών, καθώς και των ημερήσιων 

αποζημιώσεων και των οικονομικών 

παροχών τους, συμπεριλαμβανομένης της 

ΑΓΕ, για να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα 

στους  πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 

εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι 

με μια δύσκολη οικονομική, κοινωνική 

και ιστορική κατάσταση· καλεί το 

Προεδρείο να επανεξετάσει τα μέτρα 

εφαρμογής του καθεστώτος των 

βουλευτών προκειμένου να 

εξοικονομηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι πόροι σε σχέση με τις 

παροχές των βουλευτών· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 38α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

αναθεωρηθεί η απόφαση 2005/684/ΕΚ 

σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, 

προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 

14, ούτως ώστε τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα των βουλευτών να είναι 

σύμφωνα με τις επιταγές των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 

ισχύουν για τους απλούς πολίτες των 

επιμέρους κρατών μελών, όσον αφορά 

τόσο τον υπολογισμό του ύψους της 

σύνταξης όσο και τις απαιτήσεις που 

συνδέονται με το όριο ηλικίας και τις 

ασφαλιστικές εισφορές που τους 

παρέχουν δικαίωμα σύνταξης· ζητεί να 

υπολογιστούν εκ νέου οι συντάξεις που 

καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης στους πρώην βουλευτές οι 

οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα πριν και μετά την έναρξη 

εφαρμογής του ισχύοντος καθεστώτος· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 45α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι στην κατάσταση προβλέψεων 

του Κοινοβουλίου για το 2019 

προβλέπονται πρόσθετα κεφάλαια ύψους 

17,553 εκατομμυρίων EUR, για τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα· ζητεί την 

πλήρη κατάργηση των δαπανών που 

αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

και πολιτικά ιδρύματα και υπογραμμίζει 

ότι τα κόμματα και τα ιδρύματα αυτά θα 

πρέπει να καταφέρουν να στηρίζονται εξ 

ολοκλήρου σε δικούς τους πόρους και να 

πάψουν να εξαρτώνται από τον 

προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· 

υποστηρίζει ότι μόνο η πλήρης εξάρτηση 

από ιδίους πόρους θα εξάλειφε τον 

κίνδυνο που ενέχει για τον προϋπολογισμό 

του Κοινοβουλίου η ανάκτηση ποσών που 

δαπανώνται εσφαλμένα ή δολίως· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Τροπολογία  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52α. πιστεύει ότι η υπηρεσία 

αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη 

μεταφορά βουλευτών από το 

αεροδρόμιο/σταθμό στα κτίρια του 

Κοινοβουλίου ή αντιστρόφως και ότι για 

τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μικρά λεωφορεία· 

υπογραμμίζει ότι οι βουλευτές έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο Βέλγιο· 

Or. en 

 

 


