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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0313/29 

Τροπολογία  29 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18 α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι μετά τη δημοσίευση, στις 3 

Φεβρουαρίου 2014, της πρώτης έκθεσης 

της ΕΕ για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, η Επιτροπή αρνήθηκε να 

συνεχίσει την πρακτική των ετήσιων 

εκθέσεων και περιέλαβε στη θέση της τις 

πολιτικές για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς στο πλαίσιο του οικονομικού 

εξαμήνου· σημειώνει ότι οι ειδικές ανά 

χώρα εκθέσεις στο πλαίσιο του 

οικονομικού εξαμήνου δεν περιλαμβάνουν 

σαφή περιγραφή της κατάστασης, ούτε 

περιέχουν συστάσεις για μέτρα κατά της 

διαφθοράς για όλα τα κράτη μέλη· καλεί 

για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να 

υποβάλει στο Κοινοβούλιο δεύτερη 

έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς και, στο πλαίσιο αυτό, να 

μην αξιολογήσει τις προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο ως 

προς την οικονομική ζημία, αλλά να 

αναλύσει επίσης τα επιζήμια 

αποτελέσματα της διαφθοράς στα 

θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της 

Ένωσης· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/30 

Τροπολογία  30 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 78 α. λαμβάνει υπόψη ότι στο ψήφισμά 

του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με 

την πολιτική ακεραιότητας της 

Επιτροπής, το Κοινοβούλιο εκφράζει τις 

ανησυχίες του όσον αφορά τις 

διαδικασίες διορισμού των ανωτέρων 

υπαλλήλων της, και επαναλαμβάνει το 

αίτημά του προς την Επιτροπή να 

επανεξετάσει πριν από τα τέλη του 2018 

τη διοικητική της διαδικασία για τον 

διορισμό ανωτέρων υπαλλήλων με στόχο 

να εξασφαλίζεται πλήρως η επιλογή των 

καλύτερων υποψηφίων μέσα σε ένα 

πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων 

ευκαιριών· καλεί την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει επίσης γενικότερα τις 

πολιτικές της για τις προσλήψεις μόνιμων 

υπαλλήλων, ώστε να αποφεύγονται οι 

συγκρούσεις συμφερόντων, όπως έχει 

επισημανθεί από ΜΚΟ1· 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/31 

Τροπολογία  31 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. προσυπογράφει, κατά γενικό 

κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 

σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες 

των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι 

περαιτέρω περικοπές που προτείνει το 

Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη 

λειτουργία των οργανισμών και δεν τους 

επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· 

62. προσυπογράφει, κατά γενικό 

κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 

σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες 

των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι 

περαιτέρω περικοπές που προτείνει το 

Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη 

λειτουργία των οργανισμών και δεν τους 

επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· 

εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 

ότι γενικά η ορατότητα των οργανισμών 

για τους πολίτες της Ένωσης εξακολουθεί 

να είναι περιορισμένη, τη στιγμή που για 

τη λογοδοσία και την ανεξαρτησία τους 

απαιτείται υψηλός βαθμός ορατότητας· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/32 

Τροπολογία  32 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 63 α. υπενθυμίζει ότι οι περισσότεροι 

οργανισμοί της Ένωσης έχουν επισημάνει 

πως δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από 

τέλη που δεν εξασφαλίζουν σταθερή ροή 

εσόδων· τονίζει, εξάλλου, ότι θα πρέπει 

να αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων ως συνέπεια της εξάρτησης 

από τέλη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός 

συστήματος με το οποίο τα τέλη να 

καταβάλλονται στην Επιτροπή και όχι 

απευθείας στους οργανισμούς της 

Ένωσης, και οι οργανισμοί της Ένωσης 

να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/33 

Τροπολογία  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. λαμβάνει υπό σημείωση την 

απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 

25ης Σεπτεμβρίου 2018 που επιβεβαιώνει 

την άρνηση του Κοινοβουλίου να 

χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά 

με τα έξοδα διαμονής των βουλευτών του 

ΕΚ, τα έξοδα ταξιδίου και τα επιδόματα 

κοινοβουλευτικής συνδρομής (απόφαση 

στις υποθέσεις T-639/15 έως T-666/15 

Μαρία Ψαρά κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και 

T-94/16, Gavin Sheridan κατά 

Κοινοβουλίου)· 

79. λαμβάνει υπό σημείωση την 

απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 

25ης Σεπτεμβρίου 2018 που επιβεβαιώνει 

την άρνηση του Κοινοβουλίου να 

χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά 

με τα έξοδα διαμονής των βουλευτών του 

ΕΚ, τα έξοδα ταξιδίου και τα επιδόματα 

κοινοβουλευτικής συνδρομής (απόφαση 

στις υποθέσεις T-639/15 έως T-666/15 

Μαρία Ψαρά κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και 

T-94/16, Gavin Sheridan κατά 

Κοινοβουλίου)· υπενθυμίζει στο 

Προεδρείο ότι η ολομέλεια έχει απευθύνει 

έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και 

έχει επισημάνει την επείγουσα ανάγκη για 

έλεγχο της αποζημίωσης γενικών εξόδων 

(GEA)· χαιρετίζει εν προκειμένω τη 

συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για 

τον καθορισμό και τη δημοσίευση των 

κανόνων που αφορούν τη χρήση της 

GEA· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά 

του για το γεγονός ότι, με βάση την 

έκθεση της ομάδας εργασίας του, το 

Προεδρείο μπόρεσε να συμφωνήσει μόνο 

σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο 

επιλέξιμων εξόδων, καθώς και στην 

ανάγκη κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να διαθέτει χωριστό 

τραπεζικό λογαριασμό ειδικά για τα 

κονδύλια που λαμβάνει στο πλαίσιο της 

GEA· επαναλαμβάνει το αίτημά του στο 
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Προεδρείο, να επιφέρει τις ακόλουθες 

πρόσθετες αλλαγές σχετικά με την GEA: 

 — να απαιτείται από τους βουλευτές να 

κρατούν όλες τις αποδείξεις που 

σχετίζονται με την GEA· 

 — να απαιτείται από τους βουλευτές  να 

επιστρέφουν το μη δαπανηθέν μέρος της 

GEA στο τέλος της θητείας τους· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/34 

Τροπολογία  34 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

81. υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε 

ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που 

συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής 

συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει 

το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη 

των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων 

και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· ως εκ 

τούτου, καλεί τον Γενικό Γραμματέα και 

το Προεδρείο, τηρώντας στο ακέραιο το 

καθεστώς των βουλευτών, να θεσπίσουν 

επειγόντως με το ταμείο συνταξιοδότησης 

ένα σαφές σχέδιο, ούτως ώστε το 

Κοινοβούλιο να αναλάβει τις υποχρεώσεις 

και τις ευθύνες του για το καθεστώς 

προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών 

του αμέσως μετά τις εκλογές του 2019· 

81. υπενθυμίζει ότι, με σημείωμα προς 

το Προεδρείο, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 

2018, ο Γενικός Γραμματέας του δέχτηκε 

ότι το ταμείο συνταξιοδότησης που 

συνδέεται με το καθεστώς προαιρετικής 

συντάξεως των βουλευτών θα εξαντλήσει 

το κεφάλαιό του πολύ πριν από τη λήξη 

των υποχρεώσεων χορήγησης συντάξεων 

και πιθανώς ήδη πριν από το 2024· 

υπενθυμίζει, περαιτέρω, ότι το 

Κοινοβούλιο είναι ο εγγυητής για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων όταν και εάν το ταμείο 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του· εκφράζει σοβαρές 

ανησυχίες για το γεγονός ότι τα χρήματα 

των φορολογουμένων σπαταλώνται με 

τον τρόπο αυτό· ζητεί από τον Γενικό 

Γραμματέα να επεξεργαστεί προτάσεις 
για τη διάλυση του ταμείου, και να 

επιστρέψει στους συμμετέχοντες 

βουλευτές και πρώην βουλευτές τις 

εισφορές που είχαν καταβάλει οι ίδιοι· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Τροπολογία  35 

Dennis de Jong 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 93 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

93. διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό 

επίπεδο του προϋπολογισμού του 

Διαμεσολαβητή για το 2019, όπως 

προτάθηκε από την Επιτροπή στο ΣΠ· 

93. διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό 

επίπεδο του προϋπολογισμού του 

Διαμεσολαβητή για το 2019, όπως 

προτάθηκε από την Επιτροπή στο ΣΠ· 

τονίζει ότι ο αριθμός των υποθέσεων του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει αυξηθεί 

σημαντικά και ότι η Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια αντιμετωπίζει τον 

κίνδυνο να βρεθεί σύντομα 

υποστελεχωμένης και 

υποχρηματοδοτούμενη· τονίζει ότι, 

επιπλέον, αυτή η έλλειψη πόρων μπορεί 

να εμποδίσει τη Διαμεσολαβήτρια να 

αναλάβει νέα και ιδιαίτερα αναγκαία 

καθήκοντα, όπως η συνδρομή 

καταγγελτών στο εσωτερικό των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης, 

καθήκοντα τα οποία η Διαμεσολαβήτρια 

έχει εκφράσει την προθυμία να αναλάβει, 

εάν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο 

αποφασίσουν ότι απαιτείται  ειδικό 

ενωσιακό όργανο στο οποίο να μπορούν 

να προσφεύγουν οι καταγγέλτες· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Τροπολογία  36 

Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. τονίζει ότι τα Ταμεία που 

υπάγονται στην πολιτική συνοχής δεν θα 

πρέπει να στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τη 

μετεγκατάσταση, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 61α του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής· 

καλεί τις διαχειριστικές αρχές των 

κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι δεν 

χορηγούνται συνεισφορές στο πλαίσιο 

των Ταμείων σε δικαιούχους που έχουν 

πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση εντός 

πέντε ετών πριν από την υποβολή της 

αίτησης συνεισφοράς· και να 

εξασφαλίσουν ότι οι συνεισφορές θα 

επιστρέφονται στο ακέραιο από τους 

δικαιούχους που πραγματοποιούν τη 

μετεγκατάσταση εντός πέντε ετών από 

την είσπραξη της συνεισφοράς· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Τροπολογία  37 

Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79α. υπογραμμίζει ότι ο μισθός και οι 

παροχές που λαμβάνουν οι βουλευτές 

είναι πολύ γενναιόδωρα· πιστεύει ότι το 

γεγονός αυτό αποξενώνει τους βουλευτές 

από τους ανθρώπους που θα πρέπει να 

εκπροσωπούν· υπενθυμίζει επίσης ότι τα 

περισσότερα από τα έξοδα των 

βουλευτών έχουν ήδη καταβληθεί· 

τονίζει, συνεπώς, ότι ο μισθός και οι 

παροχές των βουλευτών χρειάζεται να 

μειωθούν σημαντικά· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Τροπολογία  38 

Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79β. θεωρεί ότι οι βουλευτές είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και η αμοιβή τους 

είναι ήδη μεγάλη· επιμένει ότι οι 

βουλευτές δεν θα πρέπει να δαπανούν για 

τις μετακινήσεις τους περισσότερα 

χρήματα των φορολογουμένων από ό,τι 

απαιτείται για την άσκηση των 

καθηκόντων τους· θεωρεί, επομένως, ότι 

δεν θα πρέπει να επιστρέφεται στους 

βουλευτές ποσό μεγαλύτερο από το 

κόστος του εισιτηρίου οικονομικής 

θέσης· 

Or. en 

 

 


