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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.4.2018 A8-0146/24 

Τροπολογία  24 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής· με γνώμονα την 

επικείμενη απόφαση του Προεδρείου, 

επαναλαμβάνει την έκκληση για 

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την 

ΑΓΕ, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων 

πρακτικών από τις εθνικές αντιπροσωπείες 

στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα 

μικτό σύστημα με βάση το οποίο ένα 

μέρος της ΑΓΕ θα παραμένει ως κατ’ 

αποκοπή ποσό και το υπόλοιπο θα 

καταβάλλεται βάσει τιμολογίων ή θα 

υπόκειται σε έλεγχο· επαναλαμβάνει ότι 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν σημαίνει 

παραβίαση της ιδιωτικής ζωής· 

31. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής· με γνώμονα την 

επικείμενη απόφαση του Προεδρείου, 

επαναλαμβάνει την έκκληση για 

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την 

ΑΓΕ, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων 

πρακτικών από τις εθνικές αντιπροσωπείες 

στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη· 

καλεί εκ νέου το Προεδρείο να προβεί 

χωρίς χρονοτριβή στις ακόλουθες 

συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά την 

αποζημίωση γενικών εξόδων: η 

διαχείριση της αποζημίωσης γενικών 

εξόδων πρέπει να γίνεται σε όλες τις 

περιπτώσεις από χωριστό τραπεζικό 

λογαριασμό· οι βουλευτές πρέπει να 

κρατούν όλες τις αποδείξεις που 

σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών 

εξόδων· και το μη δαπανηθέν ποσό της 

αποζημίωσης γενικών εξόδων πρέπει να 

επιστρέφεται στο τέλος της εντολής του 

βουλευτή· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.4.2018 A8-0146/25 

Τροπολογία  25 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 31 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. καλεί το Προεδρείο να προβεί σε 

μία πρόσθετη συγκεκριμένη αλλαγή όσον 

αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, 

και συγκεκριμένα να θεσπίσει 

δειγματοληπτικό έλεγχο, εκ μέρους της 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου του 

Κοινοβουλίου, που θα καλύπτει το 5 % 

των δαπανών από την αποζημίωση 

γενικών εξόδων, και του οποίου τα τελικά 

αποτελέσματα και τα πορίσματα θα 

περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση που 

δημοσιεύει το Κοινοβούλιο· 

Or. en 



 

AM\1151285EL.docx  PE621.586v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.4.2018 A8-0146/26 

Τροπολογία  26 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 31 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31β. καλεί το Προεδρείο να προβεί σε 

μία πρόσθετη συγκεκριμένη αλλαγή όσον 

αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, 

και συγκεκριμένα να θεσπίσει την 

υποχρέωση των βουλευτών να 

δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, 

επισκόπηση των δαπανών τους ανά 

κατηγορία, π.χ. σε σχέση με το κόστος 

επικοινωνιών, την ενοικίαση γραφείων 

και τη γραφική ύλη· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Τροπολογία  27 

Indrek Tarand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 

το Προεδρείο να μεριμνήσει για την 

τήρηση των ασφαλιστικών και 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 

βουλευτών και των διαπιστευμένων 

κοινοβουλευτικών βοηθών και για τη 

διάθεση επαρκών δημοσιονομικών μέσων· 

επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή 

του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους 

ΔΚΒ εκείνους οι οποίοι, έχοντας εργαστεί 

αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές 

περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα 

δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν 

σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα 

έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 

δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον 

κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω 

της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 

2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης 

των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του 

μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την 

περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· 

υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 

παράγραφος 2 του καθεστώτος των 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα 

δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος 

διατηρούνται πλήρως»· σημειώνει, 

ωστόσο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα σε 

33. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 

το Προεδρείο να μεριμνήσει για την 

τήρηση των ασφαλιστικών και 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των 

βουλευτών και των διαπιστευμένων 

κοινοβουλευτικών βοηθών και για τη 

διάθεση επαρκών δημοσιονομικών μέσων· 

επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή 

του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους 

ΔΚΒ εκείνους οι οποίοι, έχοντας εργαστεί 

αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές 

περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα 

δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν 

σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα 

έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη 

δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον 

κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω 

της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 

2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης 

των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του 

μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την 

περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· 

παρατηρεί ότι το προαιρετικό ταμείο 

συντάξεων για τους βουλευτές 

δημιουργήθηκε το 1990 με τις 

κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου 

σχετικά με το επικουρικό συνταξιοδοτικό 

καθεστώς των βουλευτών, η εγγραφή στο 

οποίο ήταν δυνατή για τους βουλευτές 
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σχέση με το καθεστώς προαιρετικής 

συντάξεως και καλεί το Προεδρείο και 

τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσουν 

όλες τις δυνατότητες προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στον 

προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου· 

μέχρι το τέλος της έκτης 

κοινοβουλευτικής περιόδου (13 Ιουλίου 

2009)· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

την ολοένα και πιο σημαντική αύξηση του 

αναλογιστικού ελλείμματος του ταμείου· 

παροτρύνει το Προεδρείο και τον Γενικό 

Γραμματέα να εξετάσουν όλες τις 

δυνατότητες προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, 

περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

κρατήσεων επί των καταβαλλόμενων 

συντάξεων, της αύξησης του ορίου 

ηλικίας συνταξιοδότησης για τους 

ασφαλισμένους του ταμείου, και της 

κατάργησης της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής· 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Τροπολογία  28 

Indrek Tarand 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. αμφισβητεί την 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου των 

Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που εφαρμόζεται στα 

κράτη μέλη· σημειώνει την επικάλυψη 

που υπάρχει μεταξύ Γραφείων 

Ενημέρωσης του ΕΚ, Γραφείων 

Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στα 

διάφορα κράτη μέλη, και του έργου που 

πραγματοποιείται ήδη από τις ομάδες 

επικοινωνίας του Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής στις Βρυξέλλες· αμφισβητεί 

την προστιθέμενη αξία των κονδυλίων 

της Ένωσης που δαπανώνται για 

δραστηριότητες των Γραφείων 

Ενημέρωσης του ΕΚ· ζητεί να 

διενεργηθεί μελέτη του Κοινοβουλίου με 

σκοπό να αναλυθεί και να αξιολογηθεί η 

προστιθέμενη αξία του μοντέλου 

συνολικά· 

Or. en 

 

 


