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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.4.2018 A8-0146/18 

Τροπολογία  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 

δραστηριότητες — Υποδομή 2105 – 

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, 

ένα εξωφρενικό και πρωτοφανές ποσό· 
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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· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/19 

Τροπολογία  19 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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. αποδοκιμάζει την επικοινωνιακή 

εκστρατεία ως εργαλείο προπαγάνδας που 

υπηρετεί αποκλειστικά τις πολιτικές και 

τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/20 

Τροπολογία  20 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι, όπως εγκρίθηκε 

κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 

του 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 33,3 εκατομμύρια EUR για 

τα δύο έτη, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια 

EUR για το 2018 (λόγω του χρόνου που 

απαιτείται για την κίνηση των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη 

σύναψη των συμβάσεων) και 8,33 

εκατομμύρια EUR για το 2019· σημειώνει 

ότι η στρατηγική για την εκστρατεία, η 

οποία βασίστηκε σε ανάλυση των 

διδαγμάτων που αποκομίστηκαν στις 

τελευταίες εκλογές, εγκρίθηκε από το 

Προεδρείο τον Νοέμβριο του 2017· 

14. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο 

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

33,3 εκατομμύρια EUR για τα δύο έτη, εκ 

των οποίων 25 εκατομμύρια EUR για το 

2018 και 8,33 εκατομμύρια EUR για το 

2019· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/21 

Τροπολογία  21 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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. διερωτάται ποια είναι η 

προστιθέμενη αξία των γραφείων 
πληροφοριών, τα οποία ονομάζονται πλέον 

«Γραφεία συνδέσμου»· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για τις υπέρογκες 

δαπάνες για τις νέες εγκαταστάσεις στο 

Βερολίνο και το Παρίσι· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/22 

Τροπολογία  22 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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. πιστεύει ότι οι βουλευτές θα 

πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για τους 

πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με 

τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε 

διάφορα κράτη μέλη, και ζητεί, ως εκ 

τούτου, να μειωθούν οι αποδοχές και οι 

αποζημιώσεις τους κατά 15 % 

τουλάχιστον· θεωρεί ότι η καταβολή των 

ημερήσιων αποζημιώσεων θα πρέπει να 

υπόκειται σε ένα αυστηρό καθεστώς 

υποβολής στοιχείων το οποίο θα 

βασίζεται στην προσκόμιση 

δικαιολογητικών εγγράφων· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/23 

Τροπολογία  23 

Marco Zanni, André Elissen, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

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 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. πιστεύει ότι, για να μειωθούν οι 

δαπάνες, η υπηρεσία οδηγών θα πρέπει 

να παρέχεται μόνον μεταξύ του 

αεροδρομίου ή του σιδηροδρομικού 

σταθμού άφιξης και του τόπου εργασίας, 

και να χρησιμοποιούνται μικρά βαν και 

λεωφορεία με τακτικά δρομολόγια· 

θεωρεί ότι οιαδήποτε άλλη μετακίνηση 

θα πρέπει να οργανώνεται σε ιδιωτική 

βάση από τους βουλευτές· 

Or. en 

 

 


