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Τροπολογία 1
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αεροπορική Ασφάλεια όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 / 
αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική 
Ασφάλεια όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια της Αεροπορίας όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 2
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αεροπορική Ασφάλεια όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 / 
αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική 
Ασφάλεια όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ασφάλεια της Αεροπορίας όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·
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Or. en

Τροπολογία 3
Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

Πρόταση απόφασης2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική 
Ασφάλεια για το οικονομικό έτος 2018 / 
αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια 
για το οικονομικό έτος 2018·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 
2018·

Or. en

Τροπολογία 4
Jean-François Jalkh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο 
Οργανισμός πιστοποίησε το Boeing 737 
MAX, μοντέλο που εμπλέκεται σε πολλά 
δυστυχήματα· τονίζει ότι ο Οργανισμός 
θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 5
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παροτρύνει τον Οργανισμό να 
συνεχίσει την πολιτική του για την 
ψηφιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
μοιράζεται πόρους σε επικαλυπτόμενα 
καθήκοντα με άλλους οργανισμούς, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται 
συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, στους τομείς των ερευνών, της 
ηλεκτρονικής μάθησης, των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους και LinkedIn και 
της κατάρτισης σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον·

4. σημειώνει με επιδοκιμασία ότι ο 
Οργανισμός μοιράζεται πόρους σε 
επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους 
οργανισμούς, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών, στους τομείς των ερευνών, της 
ηλεκτρονικής μάθησης, των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους και LinkedIn και 
της κατάρτισης σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον· 
προτρέπει ένθερμα τον Οργανισμό να 
συνεχίσει να επιδιώκει 
ενεργά περισσότερη και ευρύτερη 
συνεργασία με όλους τους οργανισμούς 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Lara Wolters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει με ανησυχία την 
ανισορροπία μεταξύ των φύλων που 
καταγράφηκε το 2018 στα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη (τέσσερις άνδρες και 
μία γυναίκα) και στο διοικητικό 
συμβούλιο (26 άνδρες και τρεις γυναίκες)·

Or. en

Τροπολογία 8
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
προσχώρησε στην πρωτοβουλία της 
Επιτροπής «Γυναίκες στις μεταφορές» με 
στόχο την ενίσχυση των ευκαιριών 
απασχόλησης των γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει 
συστήσει ειδική ομάδα για την ισορροπία 
μεταξύ των φύλων, προκειμένου να 
διατυπώσει συστάσεις για την 
αποκατάσταση της έντονης ανισορροπίας 
που υφίσταται σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 9
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να 
αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο 
πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους 
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το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της 
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής του προσωπικού του, της 
διά βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης 
της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων, της 
τηλεργασίας, της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας 
και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 10
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη 
σύναψη σύμβασης σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων αξίας έως 
5 000 000 EUR, ο Οργανισμός επέλεξε να 
χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν 
και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής 
ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι όροι 
που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο 
δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένοι ώστε 
να δίνουν τη δυνατότητα για θεμιτό 
ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις 
δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες 
εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού, σε τέτοιες περιπτώσεις η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράψει 
σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, 
ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να 
εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία 
μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων· 
λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του 
Οργανισμού ότι επέλεξε μια ενιαία 
σύμβαση-πλαίσιο αντί για πολλαπλή 

8. σημειώνει με ανησυχία ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, για τη σύναψη σύμβασης 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
ανάλυσης δεδομένων αξίας έως 5 000 000 
EUR, ο Οργανισμός επέλεξε να 
χρησιμοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με έναν 
και μόνο ανάδοχο κατόπιν διεξαγωγής 
ανοικτού διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι όροι 
που διατυπώνονταν στη σύμβαση-πλαίσιο 
δεν ήταν αρκούντως συγκεκριμένοι ώστε 
να δίνουν τη δυνατότητα για θεμιτό 
ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις 
δεν ήταν ακόμη γνωστές κατά τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες 
εφαρμογής του δημοσιονομικού 
κανονισμού, σε τέτοιες περιπτώσεις η 
αναθέτουσα αρχή πρέπει να υπογράψει 
σύμβαση-πλαίσιο με πολλούς αναδόχους, 
ενώ για τις επιμέρους αγορές πρέπει να 
εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία 
μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων· 
λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του 
Οργανισμού ότι επέλεξε μια ενιαία 
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σύμβαση-πλαίσιο που θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή του αναδόχου 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου 
και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις όσον 
αφορά τη συνοχή και την έγκαιρη 
ολοκλήρωση· καλεί τον Οργανισμό να 
καταρτίζει συμβάσεις-πλαίσια που δίνουν 
τη δυνατότητα για θεμιτό ανταγωνισμό και 
εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της 
δαπάνης·

σύμβαση-πλαίσιο αντί για πολλαπλή 
σύμβαση-πλαίσιο που θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή του αναδόχου 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης-πλαισίου 
και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις όσον 
αφορά τη συνοχή και την έγκαιρη 
ολοκλήρωση· καλεί τον Οργανισμό να 
καταρτίζει συμβάσεις-πλαίσια που δίνουν 
τη δυνατότητα για θεμιτό ανταγωνισμό και 
εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα της 
δαπάνης·

Or. en

Τροπολογία 11
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για 
την απαλλαγή αρχής σχετικά με τη χρήση 
ορισμένων από τα εργαλεία που έχει 
δρομολογήσει η Επιτροπή με στόχο την 
εισαγωγή μιας ενιαίας λύσης για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με 
τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις), ότι ο Οργανισμός 
παρέχει – από τον Ιανουάριο του 2018 – σε 
όλους τους προμηθευτές τη δυνατότητα 
υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι έως το τέλος του 
2018 πάνω από το 80% των τιμολογίων 
είχε παραληφθεί ηλεκτρονικά· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η επεξεργασία των τιμολογίων 
που λαμβάνονται ηλεκτρονικά και η 
κωδικοποίηση των στοιχείων των 
τιμολογίων γίνεται με το χέρι διότι αυτή 
θεωρείται η πλέον λογική λύση·

10. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων 
και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για 
την απαλλαγή αρχής σχετικά με τη χρήση 
ορισμένων από τα εργαλεία που έχει 
δρομολογήσει η Επιτροπή με στόχο την 
εισαγωγή μιας ενιαίας λύσης για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με 
τρίτους που συμμετέχουν σε διαδικασίες 
δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις), ότι ο Οργανισμός 
παρέχει – από τον Ιανουάριο του 2018 – σε 
όλους τους προμηθευτές τη δυνατότητα 
υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων· 
χαιρετίζει, επιπλέον, το γεγονός ότι έως το 
τέλος του 2018 πάνω από το 80% των 
τιμολογίων είχε παραληφθεί ηλεκτρονικά· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η επεξεργασία των 
τιμολογίων που λαμβάνονται ηλεκτρονικά 
και η κωδικοποίηση των στοιχείων των 
τιμολογίων γίνεται με το χέρι διότι αυτή 
θεωρείται η πλέον λογική λύση·

Or. en
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Τροπολογία 12
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τον Οργανισμό να 
επικεντρωθεί στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ 
κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα 
ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

Or. en


