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ELNÖKSÉG 

JEGYZŐKÖNYV 

a 2016. december 12-én, hétfőn tartott ülésről 

Strasbourg 

Az ülést 18.37-kor Martin SCHULZ úr, az Európai Parlament elnöke nyitja meg. 

Jelenlévők 

Martin SCHULZ, elnök* 

Alelnökök Igazoltan távol: 

 TAJANI úr*   

 McGUINNESS asszony*   

 WIELAND úr*   

 VALCÁRCEL SISO úr*   

 GÁLL-PELCZ asszony   

 VĂLEAN asszony *   

 GUILLAUME asszony *   

 PAŞCU úr*   

 SASSOLI úr*   

 JÄÄTTEENMÄKI asszony *   

 LAMBSDORFF úr*   

 LUNACEK asszony *   

 PAPADIMOULIS úr*   

 CZARNECKI úr   

Quaestorok Igazoltan távol: 

 MORIN-CHARTIER asszony *   

 LIBERADZKI úr*   

 BEARDER asszony *   

 KOVATCHEV úr*   

 KARSKI úr*   

 

Jelen vannak továbbá: 

  WELLE úr, főtitkár* 

 

  WINKLER úr, főtitkárhelyettes és a DG PERS főigazgatója 

                                                           
* A zárt ülésen tárgyalt 7., 8., 9. és 22. napirendi pontnál van jelen. 
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Az ülésen jelen lévő tisztviselők: 

Elnöki Hivatal 

 KNUDSEN úr** 

 BLAU asszony * 

 KOEKKOEK úr 

 FASSINA úr 

 DREUTE úr*** 

 BOVEINGTON-FAURAN asszony 

 KLEINER úr 

Főtitkári Hivatal 

 MANGOLD úr* 

 LUEDDECKE asszony 

 MARTINELLI úr 

Főtitkárhelyettesi Hivatal 

  JIMENEZ LOZANO asszony 

Titkárság 

   

Uniós Belső Politikák Főigazgatósága 

(IPOL) 

 RIBERA D'ALCALA úr 

Uniós Külső Politikák Főigazgatósága 

(EXPO) 

 AGUIRIANO úr 

Parlamenti Kutatási Szolgáltatások 

Főigazgatósága (EPRS) 

 TEASDALE úr 

Tájékoztatási Főigazgatóság (COMM)  RUHRMANN asszony 

  DUCH GUILLOT úr 

  VAN DEN BROEKE asszony **** 

Infrastrukturális és Logisztikai 

Főigazgatóság (INLO) 

 LINNUS asszony ** 

Fordítási Főigazgatóság (TRAD)  MAVRIC úr 

Tolmácsolási és Konferenciaszervezési 

Főigazgatóság (INTE) 

 WALTER-DROP asszony 

Pénzügyi Főigazgatóság (FINS)  KLETHI úr 

  REIJNDERS úr**** 

  BETZ úr**** 

                                                           
** A zárt ülésen tárgyalt 7. napirendi pontnál van jelen. 
* A zárt ülésen tárgyalt 7., 8., 9. és 22. napirendi pontnál van jelen. 
*** A zárt ülésen tárgyalt 7. és 22. napirendi pontnál van jelen. 
**** Csak a 4., 5. és 6. napirendi pontnál van jelen. 
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Innovációs és Technológiai Támogatási 

Főigazgatóság (ITEC) 

 VILELLA úr***** 

Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság 

(SAFE) 

 CAROZZA úr** 

Jogi Szolgálat  DREXLER úr, jogtanácsos* 

A képviselőcsoportokkal fenntartott 

kapcsolatokért felelős igazgató 

 SCHWETZ úr 

Az Elnökök Értekezlete titkársága  WOLLNY asszony 

 

A képviselőcsoportok titkárságai 

 EVISON ÚR (PPE) 

 HORNAK ÚR (S&D) 

 DANECKI ÚR (ECR) 

 GLATIGNY asszony (ALDE) 

 KONTONIS ÚR (GUE/NGL) 

 DENKINGER ÚR ÚR (VERTS/ALE) 

 LALOUX ASSZONY  (EFDD) 

 CAMPOMENOSI ÚR (ENF) 

 GLASER ÚR (Független képviselők) 

 

                                                           
***** A zárt ülésen tárgyalt 8. napirendi pontnál van jelen 

Az alelnökök és a quaestorok asszisztensei 

 SALVELLI asszony  TAJANI úr 

 O'HEA asszony  McGUINNESS asszony 

 KRONTAL asszony  WIELAND úr 

 DIAZ BLANCO asszony  VALCÁRCEL SISO úr 

 LOVAS úr  GÁLL-PELCZ asszony 

 CUEVAS HERMAN asszony  VĂLEAN asszony 

 BARREIRA asszony  GUILLAUME asszony 

 VINTILA úr  PAŞCU úr  

 COBUCCI úr  SASSOLI úr 

 LEINONEN asszony  JÄÄTTEENMÄKI asszony 

 KLEEMANN úr  LAMBSDORFF úr 

 ROSENBERG asszony  LUNACEK asszony 

 ALATOPOULOS úr  PAPADIMOULIS úr 

 SOBKIEWICZ asszony  CZARNECKI úr 

 RICHARD úr  MORIN-CHARTIER asszony 

 VOGT úr  LIBERADZKI úr 

 KONTÁR asszony  BEARDER asszony 

 STANEVA asszony  KOVATCHEV úr  
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Az ülés titkári teendőit TZIORKAS*, CORLETT, MORGADO és CALINOGLOU látja el. 

                                                           
* A zárt ülésen tárgyalt 7., 8., 9. és 22. napirendi pontnál van jelen. 

 SKOCZEK úr  KARSKI úr 
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1. A napirendtervezet elfogadása 

Az Elnökség 

- tudomásul veszi és az e jegyzőkönyvben ismertetett formában elfogadja a 

napirendtervezetet (PE 595.135/BUR). 
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2. A 2016. november 21-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

Az Elnökség 

- jóváhagyja a 2016. november 21-én Strasbourgban tartott elnökségi ülés 

jegyzőkönyvét (PE 590.403/BUR). 
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3. Az elnök közleményei 

3.1. Tiszteletadás Herwig KAISER-nak 

Az Elnökség 

- meghallgatja az elnököt, aki tájékoztat arról, hogy Herwig KAISER, 58 éves 

személyzeti főigazgató a december 5-éről 6-ára virradó éjjelen hirtelen elhunyt; 

Herwig KAISER rendkívüli ember volt, egyetlen emberben ritkán található meg 

ennyi jó tulajdonság; emberiessége lenyűgöző volt, művelt volt és sokoldalú, 

pontossága és kötelességérzete páratlan volt, mindig készen állt önmagát mások 

javára feláldozni; semmilyen plusz időráfordítás vagy erőfeszítés nem volt túl sok 

számára; Herwig KAISER eredetileg jogász volt, de színházigazgató és drámaíró 

is; több évig volt tisztviselő az S&D képviselőcsoport titkárságán, majd saját 

ügyvédi magánirodájának helyettes vezetője lett; 2014 óta személyzeti főigazgató, 

erre az álláshelyre egyhangúlag nevezte ki az Elnökség; 

- egyperces néma csenddel adózik Herwig KAISER emlékének. 

 

3.2. Holokauszt-emléknap 

Az Elnökség 

- meghallgatja az elnököt, aki emlékeztet arra, hogy a Parlament minden évben 

rendezvényt szervez a holokauszt-emléknap alkalmából, amely január 27-ére, az 

auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának napjára esik; mivel 2017-ben ez 

a nap egy péntekre esik, a rendezvényt átütemezik január 25-ére, szerdára; Beate 

és Serge KLARSFELD-et a náci bűnösök felkutatására irányuló munkához való 

hozzájárulásuk és a Holokauszttal kapcsolatos, a fiatalabb generációkat célzó 

kommunikációs erőfeszítéseik miatt felkérték a rendezvényen való felszólalásra. 
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3.3. Képviselőkre a magatartási kódex megsértése miatt kiszabott szankciók  

Az Elnökség 

- meghallgatja az elnököt, aki tájékoztat arról, hogy a képviselők magatartásával 

foglalkozó tanácsadó bizottság ajánlást adott ki két képviselőnek a magatartási 

kódex megsértése miatti szankcionálására vonatkozóan, illetve hogy megrovásban 

tervezi részesíteni őket; először is Udo VOIGT képviselőt, aki a szíriai rezsim 

meghívására Szíriába utazott, hogy propaganda-körúton vegyen részt, és ezt az 

utazást nem jelentette be a pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatában; végül 

vonakodva megtette a bejelentést, de csak a jogi tanácsadójával folytatott hosszas 

levelezést követően, és továbbra is úgy véli, hogy a magatartási kódex szerint nem 

köteles bejelenteni az ilyen utazást; másodszor KOVÁCS Béla képviselőt, a 

magatartási kódex 1. cikkének megsértése miatt. 
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A. HATÁROZATOK/ESZMECSERE 

4. Az európai szintű politikai pártok és alapítványok részére 2017-ben odaítélendő 

támogatások ‒ A főtitkár feljegyzése 

Az Elnökség vita után1  

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. december 5-i feljegyzését az európai szintű 

politikai pártok és alapítványok részére 2017-ben odaítélendő támogatásokról 

(PE 595.195/BUR és mellékletek); 

- meghallgatja a főtitkárt, aki ismerteti a kérdés hátterét, és megjegyzi, hogy: 

 az Elnökség korábbi határozatai nyomán három párt és alapítvány (MELD, 

FELD és OEIC) jelentett csődöt a közelmúltban, ami azt jelenti, hogy – 

figyelembe véve a Parlament által teljesített előzetes kifizetéseket – körülbelül 

220,000 euró elveszne, mivel a szóban forgó pártok és partnerek már nem 

működnek, ezért mindenképpen fontos a kockázat elkerülését célzó 

intézkedések meghozatala szükségességét annak elkerülése érdekében, hogy a 

jövőben más hasonló esetek előforduljanak, mint például az ADDE, az APF 

és a CVF esetében, amelyek esetleg nem teljes mértékben felelnek meg az 

alkalmazandó szabályoknak és a pénzügyi támogatásra vonatkozó 

követelményeknek; 

 azon pártok esetében, amelyeknél a pénzügyi rendeletben előírt 

kockázatelemzés óvatosságra ad okot, az előfinanszírozás módjait 80%-ról 

40%-ra kell csökkenteni, bankgaranciával kombinálva az esetleges kockázatok 

enyhítése érdekében; 

 a kapcsolódó 5. napirendi pontban szerepel, hogy az OEIC alapítvány csődöt 

jelentett, a továbbiakban: OEIC, így a 2016-ra fennmaradó finanszírozást 

törölni kell, és az OEIC-vel meglévő számlákat gyorsan be lehet zárni;  

                                                           
1 Az Elnökség együttes vitát folytat a 4., az 5. és a 6. napirendi pontról. 
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 a kapcsolódó 6. napirendi pontban szerepel, hogy az IDDE párt felé 

teljesítendő kifizetéseket további értesítésig fel kell függeszteni, mivel a saját 

források és az adományozókkal kötött szerződések közötti kapcsolat 

nyilvánvalóan ellentétes a vonatkozó szabályokkal; 

- eszmecserét tart Sylvie GUILLAUME, Ulrike LUNACEK, Dimitrios 

PAPADIMOULIS úr és Mairead McGUINNESS alelnökök részvételével, akik: 

 kifejezik általános támogatásukat a javasolt határozatok iránt, miközben 

köszönetet mondanak és gratulálnak a Parlament pénzügyi szolgálatainak, 

hogy kivizsgálták és szigorúan üldözték a szabályok megszegésének eseteit, 

amelynek következtében felfedték ezeket a szabálytalanságokat és megvédték 

az uniós pénzeszközöket; 

 üdvözlik, hogy azt a tényt, hogy a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat 

jelenleg érvényesítik, és intézkedéseket hoznak a szabályok megsértőivel 

szemben, ami arra enged következtetni, hogy még határozottabban lehetne 

fellépni azon pártok esetében, amelyek jogosultsága kétséges, például azáltal, 

hogy 80%-ról 40%-ra csökkenti vagy akár teljesen megszüntetik az 

előfinanszírozást; 

 hangsúlyozzák, hogy a Parlamentnek szilárd jogi érveléssel kell készülnie arra 

az esetre, ha a határozatait bíróság előtt megtámadnák; 

 tájékoztatást kérnek arról, hogy a Bizottság nyomon követte-e az elnök levelét, 

és felkérik a Bizottságot, hogy hozzon jogalkotási kezdeményezést, amelyben 

foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ugyanazon nemzeti pártok képviselői 

egyúttal különböző európai pártok képviselői is annak érdekében, hogy 

visszaéljenek a pártok finanszírozására vonatkozó szabályokkal; 

 megkérdőjelezik annak jogszerűségét, hogy  uniós forrásokból olyan pártokat 

finanszírozzanak, amelyek alapvetően ellenzik az uniós értékeket vagy 

amelyek kizárólagos célja, hogy megsemmisítsék az EU-t; 

 tájékoztatást kérnek az elvesztett pénzek behajtási lehetőségeiről és a 

bankgaranciák érvényességéről; 
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 tájékoztatást kérnek az Osztrák Szabadság Pártot érintő ügyben elért 

előrelépésről, amelynek képviselői arra használták fel megbízatásukat, hogy 

finanszírozás igénylése érdekében segítsenek több különböző európai szintű 

párt alapításában; 

- meghallgatja GUILLAUME alelnök asszonyt, aki kifejti, hogy az S&D 

képviselőcsoport állást foglalt az APF és az ETN párt, valamint a CFC és a Pegasus 

finanszírozása ellen; 

- meghallgatja az elnököt, aki megjegyzi, hogy adott esetben nem lesz lehetőség az 

előfinanszírozás teljes megszüntetésére, de ha nincsen jogi kifogás, tovább lehetne 

csökkenteni kell az előfinanszírozási összeg egyharmadáig (33%), 40% helyett, és 

egyetért abban, hogy tovább folytassa a vitát nemzeti pártok a képviselőinek az 

európai pártokban való többszörös tagságának lezáratlan kérdéséről az Európai 

Bizottság elnökével, aki személyes szinten támogatja a gyakorlatot, de a Bizottság 

szolgálatai már most meglehetősen vonakodnak a csak 2017. január 1-jén hatályba 

lépő rendelet felülvizsgálatának megfontolásától; 

- meghallgatja a főtitkárt, aki megerősíti, hogy a bankgaranciákat – amennyiben 

szükségesek az előfinanszírozáshoz – minimumszintű hitelminősítéssel rendelkező 

akkreditált pénzügyi intézményeknek kell nyújtaniuk, valamint hogy az EU 

értékeinek tiszteletben tartásával kapcsolatos problémákat az AFCO bizottsághoz 

és az Európai Bizottsághoz utalták, hogy javasoljanak megoldásokat; megerősíti 

továbbá, hogy a csődeljárásokat a nemzeti jog határozza meg az adott tagállamban, 

ahol az bekövetkezik; 

- jóváhagyja a 2017. évi támogatás odaítélését 16 pártnak és 15 alapítványnak, a 

főtitkár feljegyzésében foglalt részletek szerint, figyelembe véve az értékelés 

eredményeit és az értékelésből levont következtetéseket; 

- jóváhagyja, hogy – a kockázatelemzés alapján – hét kedvezményezett (az ADDE, 

APF, CVF és EUD párt, valamint az ETN, FP és IDDE  alapítvány) esetében az 

előfinanszírozás kifizetésének – amelyet ezen esetekben 33%-ra kell korlátozni – 

előfeltételeként megfelelő kockázatcsökkentési intézkedéseket kell foganatosítani; 



PV BUR. 12.12.2016 

PE 595.137/BUR/rev 16/54 

HU 

- továbbá feltételezett szabálytalanságok miatt az ellenőrzés lezárultáig felfüggeszti 

az IDDE alapítvány 2017. évi támogatása előfinanszírozásának kifizetését; 

- 2017. január 15-ig meghosszabbítja az előfinanszírozások kifizetésének 

határidejét, figyelembe véve, hogy a 2017-es költségvetés előirányzatai csak a 

költségvetési év elejétől kezdve állnak rendelkezésre; 

- felhatalmazza a főtitkárt, hogy tájékoztassa a kérelmek benyújtóit az Elnökség által 

a kérelmeikre vonatkozóan hozott határozatról, és utasítja az engedélyezésre 

jogosult illetékes tisztviselőt a megfelelő kifizetések végrehajtására. 
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5. Az Európai Államközi Együttműködés Szervezetének (OEIC) nyújtott támogatás 

megszüntetése – A főtitkár feljegyzése 

Az Elnökség vita után1,  

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i feljegyzését az Európai Államközi 

Együttműködés Szervezetének (OEIC) nyújtott támogatás megszüntetéséről (PE 

595.179/BUR); 

- a támogatás odaítéléséről szóló határozat II. része 9. cikke (2) bekezdésének és a 

2004. március 29-i elnökségi határozat 8. cikke d) pontjának megfelelően úgy 

határoz, hogy: 

 az OEIC-nek 2016-ra nyújtandó 254 395 euró támogatás odaítéléséről szóló 

határozatot megszünteti; 

 kezdeményezi az OEIC-nek 2016-ra nyújtandó támogatás megszüntetésére 

irányuló eljárást. 

  

                                                           
1 Lásd fent a 4. napirendi pontról folytatott együttes vitát. 
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6. 2015-re nyújtott támogatások – A Közvetlen Demokráciáért Európában Intézet (IDDE) 

európai politikai alapítvány számára nyújtandó utolsó kifizetés kifizetésének 

felfüggesztése – A főtitkár feljegyzése 

Az Elnökség vita után1, 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. december 6-i, „2015-re nyújtott támogatások – A 

Közvetlen Demokráciáért Európában Intézet (IDDE) európai politikai alapítvány 

számára nyújtandó utolsó kifizetés kifizetésének felfüggesztése” című feljegyzését 

(PE 595.192/BUR); 

- felfüggeszti az IDDE-nek nyújtandó 88 924,58 euró összeg végső kifizetését addig, 

amíg a feltételezett szabálytalanságokra irányuló vizsgálatok lezárulnak. 

  

                                                           
1 Lásd fent a 4. napirendi pontról folytatott együttes vitát. 
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19.42-től zárt ülés 

7. Eredményjelentés a biztonsági intézkedésekről és az Európai Parlament infrastruktúráját 

erősítő jelenleg zajló munkálatokról – A főtitkár feljegyzése 

Az Elnökség zárt ülésen 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. december 5-i, külön bizalmas borítékban 

megküldött feljegyzését az Elnökség által engedélyezett különböző biztonsági 

intézkedések és az infrastruktúra javítását célzó munkálatok terén elért 

előrelépésről (PE 595.194/BUR és melléklet); 

- meghallgatja a főtitkárt, aki felvázolja azt a számos intézkedést, amelyeket annak 

érdekében hoztak, hogy a 2014 óta folyamatosan fennálló, összetett politikai és 

biztonsági helyzetben szigorítsák a Parlament biztonsági szabályait, miközben 

biztosítják, hogy a Parlament továbbra is nyílt, átlátható és hozzáférhető intézmény 

legyen, továbbá különösen kiemeli a fogadó országok nemzeti hatóságaival és 

egyéb intézményekkel fenntartott kapcsolatokat érintő politikai intézkedéseket, a 

Parlament épületeinek és belső intézkedéseik fejlesztésére irányuló intézkedéseket, 

valamint ezek költségvetését; 

- eszmecserét tart az elnök, Antonio TAJANI biztonságért felelős alelnök, Dimitrios 

PAPADIMOULIS, Alexander Graf LAMBSDORFF, Ulrike LUNACEK 

alelnökök, Karol KARSKI quaestor és az elnök részvételével, akik mindannyian 

kifejezik erős elégedettségüket a bevezetett megerősített biztonsági 

intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

Európai Parlament egy biztonságosabb és jobban védett intézmény legyen, 

ugyanakkor kifejezik aggodalmukat néhány konkrét intézkedéssel kapcsolatban 

(például fegyveres őrök); 

- meghallgatja az elnököt, Antonio TAJANI illetékes alelnököt és a főtitkárt, akik 

megadják a szükséges magyarázatot, hangsúlyozva, hogy biztonsági okokból, 

illetve a nyitottság érdekében valamennyi biztonsági intézkedést a szükséges 
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mérlegelés mellett, illetve a fogadó országokban érvényes normákkal és 

feltételekkel összhangban hajtják végre; 

- tudomásul veszi a Parlament által hozott különböző biztonsági intézkedések 

fejlődését, amelyeket nem csak politikai és belső szinten, de az infrastruktúra 

vonatkozásában is hoztak az épületek korszerűsítését célzó munkálatok révén, 

amelyeket a DG SAFE és a DG INLO közötti szoros együttműködés mellett 

hajtanak végre, amint az a főtitkár feljegyzésében is szerepel; 

- jóváhagyja a KAD II és a WIM épület tekintetében tervezett biztonsági 

intézkedéseket és költségvetésüket, a főtitkár által ismertetett formában; 

- felhatalmazza a főtitkárt és az érintett szervezeti egységeket, hogy indítsák el az 

ezen intézkedések végrehajtásához szükséges eljárásokat. 
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8. Személyzeti kérdések 

8.1. A Kommunikációs Főigazgatóság új főigazgatójának kinevezése 

Az Elnökség zárt ülésen 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. december 12-i, külön bizalmas borítékban 

megküldött feljegyzését az elnök és az Elnökség tagjai számára a Kommunikációs 

Főigazgatóság főigazgatói álláshelye betöltésére vonatkozóan tett ajánlásról (PE 

595.218/BUR és melléklet); 

- meghallgatja a főtitkárt, aki a tanácsadó bizottság egyhangú ajánlásával 

összhangban javasolja, hogy az álláshelyet Jaume DUCH, a Kommunikációs 

Főigazgatóság egyik igazgatója és a Parlament szóvivője töltse be, és vázolja 

Jaume DUCH speciális profilját és szakmai előmenetelét, valamint kifejezi abbéli 

meggyőződését, hogy Jaume DUCH a megfelelő személy erre a nagyon nehéz 

munkára, különösen a következő, alapvető fontosságú európai parlamenti 

választások tekintetében; 

- meghallgatja az elnököt, aki egyetért a főtitkár javaslatával, és megjegyzi, hogy 

szoros együttműködést folytat Jaume DUCH-al, aki már hosszú ideje nagyon 

sikeresen, a szükséges higgadtsággal, ugyanakkor határozottsággal látja el a 

Parlament rendkívül megterhelő szóvivői feladatát; 

- eszmecserét tart Antonio TAJANI, Ulrike LUNACEK, Sylvie GUILLAUME, 

Mairead McGUINNESS és Ramón Luis VALCÁRCEL alelnökök, valamint Karol 

KARSKI és Catherine BEARDER quaestorok részvételével, akik valamennyien 

támogatásukat fejezik ki a főtitkár arra irányuló javaslatával kapcsolatban, hogy 

Jaume DUCH-ot szóvivői funkciójának sérelme nélkül nevezzék ki a 

Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatójának; 

- úgy határoz, hogy 2017. február 1-jei hatállyal Jaume DUCH GUILLOT-t nevezi 

ki a Kommunikációs Főigazgatóság főigazgatójának. 
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8.2. A személyzeti főigazgatói álláshely betöltése 

Az Elnökség zárt ülésen 

- meghallgatja a főtitkárt, aki kifejti, hogy Herwig KAISER személyzeti főigazgató 

december 5-én éjjel bekövetkezett hirtelen halála miatt számos szervezési döntésre 

volt szükség: 

 az Elnökséget felkérik, hogy indítsa el a Személyzeti Főigazgatóság 

főigazgatói álláshelyének betöltésére irányuló eljárást; 

 ideiglenesen Giancarlo VILLELA-t, az Innovációs és Technológiai 

Támogatási Főigazgatóság főigazgatóját nevezték ki a Személyzeti 

Főigazgatóság megbízott főigazgatójának a DG ITEC-ben ellátott feladatai 

mellett, az azonnali folytonosság biztosítása érdekében; 

 ő azonban a munkateher és az ügyek összetettsége miatt az elnökkel 

egyetértésben úgy határozott, hogy kinevezi Kristian KNUDSEN igazgatót, az 

elnöki kabinet jelenlegi vezetőjét nevezi ki a Személyzeti Főigazgatóság teljes 

idejű megbízott főigazgatójának, amíg a kiválasztási eljárás lezárul, és az 

Elnökség kinevezi a Személyzeti Főigazgatóság új főigazgatóját; 

- eszmecserét tart Ulrike LUNACEK, Dimitrios PAPADIMOULIS alelnökök, 

valamint Catherine BEARDER quaestor részvételével, akik kérik a női jelöltek 

jelentkezésre való ösztönzését, valamint hogy általában a kiválasztási eljárás során 

vegyék figyelembe a nemek közötti szükséges egyensúlyt, valamint annak 

szükségességét, hogy több nőt nevezzenek ki főigazgatói álláshelyekre; 

- meghallgatja Karol KARSKI quaestort, aki egyetért azzal, hogy szükség van a 

nemek közötti egyensúly fokozására, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy regionális 

egyensúlyra is szükség van, mivel az új tagállamokból származó tisztviselők 

alulreprezentáltak a magasabb vezetői álláshelyeken; 
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- tudomásul veszi Kristian KNUDSEN főtitkári határozattal való kinevezését a 

Személyzeti Főigazgatóság megbízott főigazgatójának; 

- úgy határoz, hogy elindítja a személyzeti főigazgatói álláshely betöltésére irányuló 

eljárást. 
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9. Az eljárási szabályzat 167. cikke szerinti képviselői fellebbezés a vele szemben az 

eljárási szabályzat 166. cikke szerint hozott szankcióval szemben  

Az Elnökség zárt ülésen 

- tudomásul veszi a Jasenko SELIMOVIC képviselő által az eljárási szabályzat 167. 

cikke szerint az elnök 2016. november 22-i, őt az eljárási szabályzat 166. cikke 

szerint megrovásban részesítő határozatával szemben benyújtott fellebbezést  (PE 

595.204/BUR és mellékletei), amelyet külön bizalmas borítékban továbbítottak; 

- meghallgatja az elnököt, aki kifejti, hogy a jelen ügy eredete az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői közötti zaklatással 

kapcsolatos panaszokat kezelő tanácsadó bizottság arra irányuló egyhangú 

ajánlása, hogy Jasenko SELIMOVIC képviselőt találják bűnösnek három 

akkreditált parlamenti asszisztens – Christian JULIUSSON, Madelene 

SUNDKVIST és Mark ARLESTRAND – elleni lelki zaklatás ügyében; az elnök 

kijelenti, hogy a tények alapos vizsgálatát és jogi értékelést követően osztotta és 

követte az ajánlást, teljes mértékben figyelembe véve az érintett képviselő által a 

saját védelmében írásban előterjesztett érveket; 

- meghallgatja az elnököt, aki javasolja, hogy az Elnökség tagjai utasítsák el Jasenko 

SELIMOVIC képviselő fellebbezését, és erősítsék meg az elnök 2016. november 

22-i határozatát, amely Jasenko SELIMOVIC képviselőt a megrovás 

szankciójában részesítette; 

- egyhangúlag elutasítja Jasenko SELIMOVIC képviselő fellebbezését, és 

megerősíti az elnök 2016. november 22 -i határozatát, amely Jasenko SELIMOVIC 

képviselőt a megrovás szankciójában részesítette. 

 



PV BUR. 12.12.2016 

 25/54 PE 595.137/BUR/rev  

 HU 

B. VITA NÉLKÜL HOZOTT HATÁROZATOK 

10. Az Európai Parlament 2014–2019-es étkeztetési politikája korszerűsítésének jelenlegi 

állása – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita után 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016.december 5-i, „A Parlament étkeztetési politikája 

2014 és 2019 közötti időszakban történő korszerűsítésének jelenlegi állása” című 

feljegyzését (PE 595.191/BUR és mellékletei); 

 

- meghallgatja Elisabeth MORIN-CHARTIER-t, a képviselői éttermekért felelős 

quaestort, aki kiemeli az étkezteti szolgáltatásokban a közelmúltban végrehajtott 

javításokat, nevezetesen a korábbi monopolhelyzet megszüntetése, illetve a 

képviselők által különösen a különböző étkezési szokások kielégítése tekintetében 

kért változtatások bevezetése révén, majd  köszönetet mond a DG INLO-nak az 

ezen a területen végzett kiváló munkájáért, és a többi quaestornak a 

támogatásukért; Strasbourgban, meleg étkeztetést jelenleg egész délután kínálnak 

és új szendvics-értékesítési pontot is létrehoztak; két új étterem nyílt Brüsszelben, 

egyikben bioélelmiszereket, a másikban mediterrán stílusú élelmiszereket 

szolgálnak fel; az étkezéssel egybekötött ülések („meet & eat”) szolgáltatásának 

bevezetésére 2017-ben kerül sor; az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelmet is 

kidolgozták, rendelkezésre állnak kisebb adagok, és megszervezik a maradékok 

jótékonysági szervezetek számára való eladományozását is; megkezdték ivókutak 

elhelyezését is; 

- eszmecserét tart Ulrike LUNACEK, Dimitrios PAPADIMOULIS alelnökök, 

valamint Karol KARSKI quaestor részvételével, akik nagyra értékelik az 

étkeztetési szolgáltatások korszerűsítésének sikeres végrehajtását, és gratulálnak 

Elisabeth MORIN-CHARTIER illetékes quaestornak és a DG INLO-nak 

 

- tudomásul veszi a Parlament étkeztetési politikája korszerűsítésének különböző 

területein 2013. június 10. óta elért eredményeket, nyugtázva egyúttal, hogy a 

korszerűsítés folytatódni fog; 
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- tudomásul veszi, hogy nagymértékben csökkent a támogatás ezen a területen; 

 

- felkéri a Főtitkárt, hogy folytassa a stratégia végrehajtását a feljegyzésben 

felvázoltaknak megfelelően.  
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11. Jelentés a szülő által jogellenesen külföldre vitt kiskorúak ügyeivel foglalkozó európai 

parlamenti közvetítő hivatala tevékenységéről és jövőbeli helyzetéről – Mairead 

McGUINNESS alelnök levele 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Mairead McGUINNESS alelnök 2016. november 30-i levelét és 

jelentését a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel 

foglalkozó európai parlamenti közvetítő tevékenységeiről és hivatalának jövőbeli 

fejlesztéséről (PE 595.187/BUR és melléklet); 

- tudomásul veszi a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel 

foglalkozó európai parlamenti közvetítő jelenlegi és korábbi tevékenységeit; 

- támogatja a szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel 

foglalkozó leköszönő európai parlamenti közvetítő abból a célból benyújtott 

javaslatait, hogy a jelen parlamenti ciklus második felére kinevezett alelnök 

megfontolja és adott esetben végrehajtsa azokat. 
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12. Európai Történelem Háza – Prof. Dr. Hans-Gert PÖTTERING, az Európai Történelem 

Háza Kuratóriuma elnökének levele 

 

Az Elnökség vita nélkül 

 

- tudomásul veszi Prof. Dr. Hans-Gert PÖTTERING, az Európai Történelem Háza 

Kuratóriuma elnökének 2016. november 17-i levelét az Európai Történelem Háza 

megnyitójáról (PE 590.497/BUR); 

 

- megállapodik arról, hogy a külön meghívott vendégek számára a hivatalos időpont 

2017. május 4-e legyen, amelyet 2017. május 6-án követne a nyilvános megnyitó, 

a brüsszeli európai intézmények „Nyílt napok” rendezvényével egy időben. 
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13. Többnyelvűség – a 158. cikktől való eltérések meghosszabbítására vonatkozó javaslat – 

A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita nélkül 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i, „Többnyelvűség – az eljárási 

szabályzat 158. cikkétől való eltérések meghosszabbítására irányuló javaslat” című 

feljegyzését (PE 595.180/BUR); 

 

- tudomásul veszi, hogy 2017. január 1-jétől a kitartó intézményközi erőfeszítések 

ellenére:  

 

 nem lesz megfelelő számú képzett máltai és horvát tolmács; 

 

 továbbra sem lesz megfelelő számú képzett ír tolmács, fordító vagy jogász-

nyelvész; 

 

- 2017. június 30-ig meghosszabbítja a máltai és a horvát tolmácsolás tekintetében a 

159. cikkben foglalt eltérést; 

 

- az ír tolmácsolás, fordítás és jogász-nyelvészi véglegesítés tekintetében 2017. 

június 30-ig meghosszabbítja a 159. cikkben foglalt eltérést; 

 

- tudomásul veszi, hogy 2016 második felében különleges intézkedésekre került sor 

az ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről szóló 

(EU, Euratom) 2015/2264 tanácsi rendelet ír nyelv esetében való, Parlamenten 

belüli megfelelő alkalmazásának előkészítése és biztosítása érdekében. 
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14. A Konrad Adenauer épülettel foglalkozó testület 2016. október 10-i ülésén elfogadott 

következtetések továbbítása – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita után, 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i feljegyzését a Konrad Adenauer 

épülettel foglalkozó testület 2016. október 10-i ülésén elfogadott következtetések 

továbbításáról (PE 595.181/BUR és melléklet); 

 

- tudomásul veszi a Konrad Adenauer épülettel foglalkozó testület következtetéseit; 

 

- meghallgatja David-Maria SASSOLI alelnököt, aki megjegyzi, hogy a KAD 

épülettel foglalkozó testület – amelynek ő maga is tagja – felülvizsgálta a projekt 

megcélzott költségét, és helyette azt javasolja, hogy az átláthatóság érdekében ezt 

az Elnökségnek kell elvégeznie a Költségvetési Bizottsággal együttműködve; 

 

- meghallgatja a főtitkárt, aki kifejti, hogy a megcélzott költség (amely mindössze 

becslés, és amelyet az Igazgatás által a költségvetés esetleges túllépésére való 

figyelmeztetés céljából nyújtott tájékoztatás alapján  felülvizsgálnak) jelenleg 406 

millió eurót tesz ki; a projekt teljes költségét (amely nem haladhatja meg a 432,8 

millió eurót) politikai szinten állapította meg 2012-ben az Elnökség és a 

Költségvetési Bizottság; ha a megcélzott költség közeledik a felső határhoz, az 

Igazgatásnak javaslatokat kell benyújtania az Elnökségnek a megtakarításról vagy 

a felső határérték kiigazításáról; a múltban az Elnökség két alkalommal állapodott 

meg megtakarításokról, 2011-ben és 2015-ben; a dolgok jelenlegi állása szerint van 

egy 26 millió eurós mozgástér, és nagy számban odaítéltek már szerződéseket, 

tehát a kockázatokat ellenőrzés alatt kell tartani; 

 

- felkéri az elnököt, hogy tájékoztatásul továbbítsa a következtetéseket a 

Költségvetési Bizottságnak. 
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15. Az Európai Parlament Volt Képviselőinek Egyesülete számára 2017-ben juttatandó 

pénzügyi hozzájárulás – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita nélkül 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i, az Európai Parlament Volt 

Képviselőinek Egyesülete számára 2017-ben juttatandó pénzügyi hozzájárulásról 

szóló feljegyzését (PE 595.178/BUR); 

 

- az Európai Parlament Volt Képviselőinek Egyesülete számára 2017-ben juttatandó 

hozzájárulás mértékét a költségvetés végleges elfogadásának függvényében 

210 000 euróban állapítja meg; 

 

- utasítja az utalványozót, hogy a fent említett szabályzat 3. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban utalja ki az így meghatározott összeget a 

kedvezményezett részére. 
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16. Az Európai Parlamenti Társulás számára 2017-ben juttatandó pénzügyi hozzájárulás – a 

főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita nélkül 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i, az Európai Parlamenti Társulás 

számára 2017-ben juttatandó pénzügyi hozzájárulásról szóló feljegyzését (PE 

595.177/BUR); 

 

- az Európai Parlamenti Társulás számára 2017-ben juttatandó pénzügyi 

hozzájárulás mértékét a költségvetés végleges elfogadásának függvényében 

210 000 euróban állapítja meg; 

 

- utasítja az utalványozót, hogy a fent említett szabályzat 3. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban utalja ki az így meghatározott összeget a 

kedvezményezett részére. 
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17. Az általános képviselői költségtérítések, valamint a képviselői útiköltségek és napidíjak 

kiigazítása – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség a vita során: 

 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i feljegyzését az általános képviselői 

költségtérítések, valamint a képviselői útiköltségek és napidíjak kiigazításáról 

(PE 595.182/BUR és mellékletei); 

 

- tudomásul veszi a képviselői statútum alkalmazási szabályainak módosítására 

vonatkozó elnökségi határozat tervezetét (PE 422.536/BUR/Amending decision 

14); 

 

- meghallgatja Sylvie GUILLAUME alelnököt, aki megállapítja, hogy a 2017. évi 

költségtérítések közül néhány csak nagyon szerény mértékben emelkedett (a 

napidíj 1 euróval, az általános költségtérítés pedig 22 euróval), aminek hasznossága 

megkérdőjelezhető, és az S&D képviselőcsoport nevében kéri, hogy ezektől az 

emelésektől tekintsenek el; 

 

- meghallgatja Ulrike LUNACEK alelnököt, aki: 

 

 hangsúlyozza, hogy nincs szükség a különböző költségtérítések évenkénti 

emelésére; 

 emlékeztet a Parlament 2014. évi mentesítésről szóló állásfoglalására, amely 

teljes átláthatóságot kért az általános költségtérítés tekintetében, és kéri az 

Elnökséget, hogy hajtsa végre a döntést; a hosszú tétlenség okát tudakolja, és 

felhívja az elnököt, hogy terjesszen javaslatot az Elnökség elé; 

- meghallgatja Ryszard CZARNECKI alelnököt, aki megjegyzi, hogy ez a PR 

szempontjából is fontos téma, és felveti, hogy van-e egyáltalán értelme az említett 

szerény emelést végrehajtani; 
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- meghallgatja Dimitrios PAPADIMOULIS alelnököt, aki azt javasolja, hogy 

amennyiben jogi szempontból lehetséges, tartsák meg az általános költségtérítés 

2016. évi szintjét, hogy ne kínáljanak támadási felületet a populistáknak; 

- meghallgatja Alexander Graf LAMBSDORFF alelnököt, aki: 

 hangsúlyozza, hogy a javasolt emelések technikai kiigazítások, és a 

kapcsolódó számok nagyon alacsonyak; 

 nem ért egyet Ulrike LUNACEK általános költségtérítésre vonatkozó 

kérésével, és hangsúlyozza, hogy átalányösszegről van szó, míg az igazoló 

dokumentumok alapján történő visszatérítésből adódó munkateher miatt 

képviselőnként további munkaerőre lenne szükség; 

- meghallgatja Rainer WIELAND alelnököt, aki: 

 egyetért Alexander Graf LAMBSDORFF általános költségtérítésről 

megfogalmazott véleményével, és hangsúlyozza, hogy az a képviselői 

statútumban és az alkalmazási szabályokban rögzített átalányösszeg; 

 hangsúlyozza, hogy a költségtérítések 2017. évi emelése technikai kiigazítás, 

és a döntésben való bármiféle késlekedés fel fogja villanyozni a populistákat 

(különösen választási évben); 

- meghallgatja az elnököt, aki: 

 hangsúlyozza, hogy a javasolt emelések a képviselői statútumból eredő 

automatikus kiigazítások; 

 hangsúlyozza, hogy az általános költségtérítés átalányösszeg, és hogy az 

Elnökség több alkalommal elzárkózott attól, hogy e költségtérítést igazoló 

dokumentumok alapján fizessék ki, mivel ez jelentős emberi és adminisztratív 

erőforrásokat igényelne éppen akkor, amikor a Parlament Főtitkársága 

személyzeti állományának csökkentésére kényszerül; 
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 bejelenti, hogy a FINS főigazgatóság annak tisztázásán dolgozik, hogy milyen 

kiadásokra fordítható az általános költségtérítés, és a főtitkár erre vonatkozó 

javaslatokat fog az Elnökség elé terjeszteni a következő ülésen; 

- módosítja – a javaslatnak megfelelően, többségi szavazással – az európai 

parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályainak megfelelő cikkeit1, és 

felhatalmazza a főtitkárt, hogy járjon el a Hivatalos Lapban való, kötelező 

közzététel ügyében; 

 

- szavazás után elfogadja az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási 

szabályainak ilyen értelemben történő módosításáról szóló, a Hivatalos Lapban 

közzéteendő elnökségi határozatot. 

  

                                                           
1 15. cikk c) pont, 20. cikk, 22. cikk (1) és (3) bekezdés, 24. cikk (2) bekezdés és 26. cikk (2) bekezdés 
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18. A parlamenti asszisztensi költségek maximális havi összegének és a helyi asszisztensek 

javadalmazása vagy díjazása havi felső határának 2016. évre vonatkozó kiigazítása 

 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i feljegyzését a parlamenti 

asszisztensi költségek maximális havi összegének és a helyi asszisztensek 

javadalmazása vagy díjazása havi felső határának 2016. évre vonatkozó 

kiigazításáról (PE 595.183/BUR és melléklete); 

 

- tudomásul veszi a képviselői statútum alkalmazási szabályainak módosítására 

vonatkozó elnökségi határozat tervezetét (PE 422.536/BUR/Amending decision 

14); 

 

- kiigazítja az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályai 33. 

cikkének (4) bekezdése szerint megtéríthető parlamenti asszisztensi költségek 

maximális havi összegét, 2016 július 1-jei hatállyal 24 164 euróra emelve azt; 

 

- utasítja a főtitkárt, hogy tegye meg a képviselői statútum alkalmazási szabályai 33. 

cikkének (4) bekezdése módosításának a Hivatalos Lapban való közzétételéhez 

szükséges lépéseket, valamint tegye közzé az új jövedelmek és díjazások felső 

határainak értékét az Európai Parlament intranetes oldalán. 
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19. Az Európai Parlament Történeti Irattára: 2015. évi éves jelentés – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. november 30-i, „Az Európai Parlament Történeti 

Irattára: 2015. évi éves jelentés” című feljegyzését (PE 595.184/BUR és 

melléklete); 

- tudomásul veszi a Parlament Történeti Irattáráról szóló tizenkettedik éves jelentést; 

- engedélyezi a jelentés terjesztését, a többi intézmény tájékoztatását, valamint a 

parlamenti intraneten és internetes honlapon történő közzétételét. 
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20. A központi jelenléti nyilvántartás megnyitása 2017. május 9-én – Karol KARSKI, a 

quaestorok hivatalban lévő elnökének levele 

 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Karol KARSKI, a quaestorok hivatalban lévő elnökének 2016. 

november 24-i levelét a központi jelenléti nyilvántartás 2017. május 9-i (amely nap 

az európai intézményekben munkaszüneti nap) megnyitásáról (PE 595.154/BUR 

és melléklete); 

- tudomásul veszi, hogy 2017. május 9. egy rendes (képviselőcsoportok és 

bizottságok üléseire vegyesen fenntartott), a májusi strasbourgi ülést megelőző 

munkahét keddi napjára esik, amikor lehetséges, hogy megemlékezésekkel és 

többek között az Európai Történelem Háza hivatalos megnyitójával kapcsolatos 

eseményeken kell részt venni; 

- úgy határoz, hogy kivételes jelleggel engedélyezi, hogy 2017. május 9. olyan nap 

legyen, amelyen a központi jelenléti ívet alá lehet írni, azonban csupán rövidített 

nyitvatartási időben, 10.00-tól 16.00-ig, és csak azoknak a képviselőknek, akik a 

jelenléti íven szereplő aláírásukkal igazolják az előző (május 8-i, hétfői) és a 

következő (május 10-i, szerdai) napi jelenlétüket is; 

- megállapodik arról, hogy ezt a határozatot továbbítja a quaestoroknak, hogy azok 

tájékoztassák a képviselőket. 
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21. Olaszország – Róma – Engedély ingatlanpiaci felmérésre – A főtitkár feljegyzése 

 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi a főtitkár 2016. december 5-i feljegyzését a római Európa Házzal 

kapcsolatos ingatlanpiaci felmérés elindításának engedélyezéséről 

(PE 595.193/BUR); 

- jóváhagyja a Bizottsággal közösen lefolytatandó ingatlanpiaci felmérés elindítását, 

amelynek célja, hogy az Európa Ház kritériumainak – nevezetesen a helyszín, a 

gyalogosforgalom, a láthatóság, valamint a tervezett funkció, a bérleti díj, az 

infrastruktúra minősége, a csökkent mozgásképességű személyek általi 

akadálymentes megközelíthetőség, az energiahatékonyság és a 

tömegközlekedéssel való megközelíthetőség tekintetében – megfelelő épületet 

találjanak. 
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22. Jelentés az akkreditált parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői 

közötti, a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő tanácsadó bizottság 

2014 és 2016 közötti tevékenységéről – Elisabeth MORIN-CHARTIER quaestornak, a 

tanácsadó bizottság elnökének levele 

 

Az Elnökség zárt ülésen 

- tudomásul veszi Elisabeth MORIN-CHARTIER quaestornak, az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és a képviselők közötti, zaklatással kapcsolatos 

panaszokat kezelő tanácsadó bizottság elnökének levelét és jelentését a tanácsadó 

bizottság 2014 és 2016 közötti tevékenységéről (PE 595.170/BUR és melléklete); 

- tudomásul veszi a bizottság által 2014 és 2016 között kezelt panaszokkal 

kapcsolatos tényeket és adatokat, valamint a zaklatás bizottság által tapasztalt 

eseteinek típusait; 

- tudomásul veszi a bizottság által első teljes megbízatása alatt tapasztalt 

nehézségeket, az ezekkel kapcsolatos megoldásokat, és a területen továbbra is 

fennálló nehézségeket, különösen a teljes titoktartás, a logisztika és az eljárások 

hosszának tekintetében; 

- meghallgatja Elisabeth MORIN-CHARTIER quaestort és az akkreditált parlamenti 

asszisztensek és a képviselők közötti, zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő 

tanácsadó bizottság elnökét, aki ismerteti a bizottság 2,5 éves munkáját, 

megköszöni a közreműködő szervezeti egységek jelentős segítségét, vázlatosan 

ismerteti a jelentésben leírt megállapításokat és ajánlásokat, és megjegyzi, hogy 

mivel az Elnökség egyes tagjai fordítási problémákra hívták fel a figyelmét, 

javasolta, hogy a jelentés elfogadását halasszák az Elnökség következő ülésére 

annak érdekében, hogy a szervezeti egységek képesek legyenek biztosítani a jó 

nyelvi színvonalú és pontos fordításokat; 

- úgy határoznak, hogy a jelentés elfogadását a következő ülésre halasztják.  
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Bizottsági kiküldetések az EU-n belül, a tagjelölt országokba és az EGT országaiba 

23. Kérelem STOA-kiküldetések szervezésének engedélyezésére az EU-n belül, a tagjelölt 

országokba és az EGT országaiba 2017 első félévében – Paul RÜBIGNEK, a STOA-

testület elnökének levele 

 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Paul RÜBIGNEK, a STOA-testület elnökének 2016. november 

14-i levelét, amelyben kérelmezi, hogy 2017. évre az alábbi STOA-kiküldetések 

szervezését engedélyezzék (PE 590.482/CPG és pénzügyi kimutatások): 

 Institut Pasteur, 2017. január 27., Párizs, Franciaország (legfeljebb három 

képviselő), 

 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA), 2017. április 

6–8. (megerősítendő), Iráklio/Athén, Görögország (legfeljebb három 

képviselő), 

 A Tudomány és Technológia a Társadalomban (STS) fórum tanácsának ülése, 

2017. május 5. (megerősítendő), London (egy képviselő), 

 Zágráb és Dubrovnik, Horvátország, 2017. május 22–24. (legfeljebb három 

képviselő), 

 Színpadon a természettudomány, 2017. június 29–július 2., Debrecen, 

Magyarország (legfeljebb három képviselő), 

- megállapítja, hogy ezek a kiküldetések hozzáadódnak az Európai Unión kívülre 

javasolt hat másik kiküldetéshez és az Internet Governance Forum (IGF) 2017 

novemberére, egyelőre ismeretlen helyszínre tervezett 12. éves találkozójához; 

- megállapítja, hogy a STOA-kiküldetések és -küldöttségek száma az elmúlt néhány 

évben jelentősen emelkedett; 
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- megállapítja, hogy néhány látogatás időpontját nem indokolja semmi (Institut 

Pasteur, Párizs: 2017. január 27.; ENISA, Görögország: 2017. április 6–8. 

(megerősítendő), ami részben egybeesik a strasbourgi üléssel; 

- jóváhagyja a párizsi látogatást azzal a feltétellel, hogy egy külső parlamenti 

tevékenységekre fenntartott héten kerüljön rá sor; 

- megjegyzi, hogy az ITRE bizottság (amely hat képviselővel van jelen a STOA-

testületben) a 8. héten (2017. február 20–24.) látogatást fog tenni az ENISA-nál; 

kéri, hogy a két testület a lehető legnagyobb mértékben hangolja össze programját, 

és lehetőség szerint a 8. hétre szervezzenek közös kiküldetést az ENISA-hoz a 

többszörös látogatások elkerülése és a költséghatékonyság biztosítása érdekében; 

kéri továbbá, hogy a STOA alkalmazzon hasonló megközelítést az ügynökségeknél 

teendő olyan jövőbeli látogatások esetében, amelyek a STOA-testületben képviselt 

bizottságok hatáskörébe tartoznak; 

- jóváhagyja a londoni kiküldetést; 

- elhalasztja a döntést a 2017. május 22–24. között (külső parlamenti 

tevékenységekre fenntartott héten) Horvátországba tervezett látogatásról, amíg 

nem érkezik indokolás a programmal és főképpen azzal kapcsolatban, hogy a 

látogatás miért érinti a fővároson, Zágrábon kívül Dubrovnikot is; 

- megállapítja, hogy a „Színpadon a természettudomány” című, 2017. július 2. és 29- 

között a magyarországi Debrecenben rendezett esemény a Science on Stage Europe 

e.V. által szervezett fesztivál, amely saját weboldala alapján „...a bármilyen 

oktatási szinten természettudományt, technológiát, mérnöki tudományokat és 

matematikát oktató tanárokból álló és értük működő hálózat, amely európai 

platformot biztosít a tanítással kapcsolatos ötletek cseréjéhez, és hangsúlyozza a 

tudomány és technológia fontosságát az iskolában és a nagyközönség körében”; 

megállapítja, hogy a szóban forgó esemény jellege nem felel meg a STOA 

elsődleges céljának, ezért elutasítja a javasolt kiküldetés engedélyezését. 
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24. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kérelme, hogy a törökországi Isztambulba és 

Ankarába látogató küldöttségének utazását átütemezhesse az 51. hétre, 2016. december 

19–21-re – Bernd LANGÉNAK, az érintett bizottság elnökének levele 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Bernd LANGÉNAK, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

elnökének 2016. október 18-i levelét, amelyben engedélyt kér a javasolt küldöttség 

a törökországi Isztambulba és Ankarába tervezett utazásának 2016. december 19–

21-re történő átütemezéséhez, amin felül két nap utazási idő is szükséges (kilenc 

tagból álló küldöttség, köztük kvótán felül ő maga, a vonatkozó szabályzat 2. 

cikkének (3) bekezdésével összhangban), (PE 595.149/CPG, mellékletek és 

pénzügyi kimutatás); 

- emlékeztet arra, hogy az eredetileg 2015 második félévére tervezett küldöttséget 

már kétszer el kellett halasztani, másodszorra biztonsági aggályok miatt; 

- megállapítja, hogy a látogatás jelenleg javasolt időpontja egybeesik a külső 

parlamenti tevékenységek számára fenntartott időszakkal; 

- emlékeztet arra, hogy a Parlament az EU és Törökország közötti kapcsolatokról 

szóló, 2016. november 24-én elfogadott állásfoglalásában felhívta a Bizottságot és 

a tagállamokat, hogy kezdeményezzék a Törökországgal folytatott csatlakozási 

tárgyalások ideiglenes felfüggesztését, tekintettel a Törökországban 2016 

júliusában történt sikertelen katonai puccskísérlet óta foganatosított aránytalan 

elnyomó intézkedésekre; 

- utal az Elnökök Értekezletének 2016. november 30-i ülésén kiadott kedvezőtlen 

ajánlására; 

- úgy határoz, hogy a jelenlegi politikai helyzetre tekintettel ebben a kritikus 

helyzetben nem engedélyezi az utazást. 
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25. A pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálóbizottságának arra irányuló 

kérelme, hogy küldöttséget indíthasson Valettába, Máltára a 8. héten (2017. február 20–

24.) – Jerzy BUZEKNEK, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének levele 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Jerzy BUZEKNEK, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 

2016. november 28-i levelét, amelyben kiegészítő tájékoztatást ad az Unión belüli 

bizottsági látogatások 2017. első félévi programja tekintetében előterjesztett több 

kérésről, többek között Werner LANGENNEK, a pénzmosási, adókikerülési és 

adókijátszási ügyek vizsgálóbizottsága (PANA) elnökének arra irányuló 

kérelméről, hogy a 8. hét folyamán tizenegy képviselőből (köztük – a vonatkozó 

szabályzat 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban – kvótán felül az elnökből) 

álló küldöttség utazhasson (az utazási időn kívül) egynapos kiküldetésre 

Vallettába, Máltára (PE 595.153/CPG és pénzügyi kimutatás); 

- emlékeztet arra, hogy a kérelem szerepelt a 2017 első félévére tervezett Unión 

belüli bizottsági látogatások programtervezetében, és arra, hogy az Elnökség 2016. 

november 21-i ülésén a Tanács 2017-es soros elnökségét ellátó tagállamokba 

(Máltára és Észtországba) tervezett utazásokra irányuló más bizottsági kérelmekkel 

együtt megvizsgálta ezt a kérelmet; 

- emlékeztet továbbá arra, hogy az Elnökség azt az álláspontot fogadta el, hogy az 

említett országokba tett látogatások nem mindig indokoltak, és hogy a 

bizottságoknak ehelyett inkább az elnökség illetékes képviselőivel a rendes 

bizottsági ülések keretében való találkozásokat kell előnyben részesíteniük; 

- emlékeztet arra, hogy az Elnökség a fentiekre tekintettel, az Elnökök Értekezlete 

2016. november 17-i ajánlását követve elutasította a PANA bizottság 

küldöttségének Vallettába (Málta) tervezett utazását; 

- megállapítja, hogy a látogatás tervezett időpontja egybeesik a külső parlamenti 

tevékenységek számára fenntartott napokkal; 
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- tudomásul veszi az Elnökök Értekezletének 2016. március 10-i ülésén a PANA 

bizottság által benyújtott kiegészítő információk fényében megfogalmazott 

kedvező ajánlását; 

- megadja a kért engedélyt.  
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26. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság arra irányuló kérelme, hogy 2017. május 22. 

és 24. között küldöttséget indíthasson Vilniusba, Litvániába és Tallinnba, Észtországba 

– Jerzy BUZEKNEK, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének levele 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Jerzy BUZEKNEK, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 

2016. november 28-i levelét, amelyben kiegészítő tájékoztatást ad az Unión belüli 

bizottsági látogatások 2017. első félévi programja tekintetében előterjesztett több 

kérésről, többek között Michael CRAMERNEK, a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottság elnökének arra irányuló kérelméről, hogy (az utazási idővel együtt) 2017. 

május 22. és 24. között (külső parlamenti tevékenységekre fenntartott időszakban) 

hét képviselőből (köztük – a vonatkozó szabályzat 2. cikkének (3) bekezdésével 

összhangban – kvótán felül az elnökből) álló küldöttség utazhasson kiküldetésre 

Vilniusba, Litvániába és Tallinnba, Észtországba (PE 595.153/CPG és pénzügyi 

kimutatás); 

- emlékeztet arra, hogy a kérelem szerepelt a 2017 első félévére tervezett Unión 

belüli bizottsági látogatások programtervezetében, és arra, hogy az Elnökség 2016. 

november 21-i ülésén a Tanács 2017-es soros elnökségét ellátó tagállamokba 

(Máltára és Észtországba) tervezett utazásokra irányuló más bizottsági kérelmekkel 

együtt megvizsgálta ezt a kérelmet; 

- emlékeztet továbbá arra, hogy az Elnökség azt az álláspontot fogadta el, hogy az 

említett országokba tett látogatások nem mindig indokoltak, és hogy a 

bizottságoknak ehelyett inkább az elnökség illetékes képviselőivel a rendes 

bizottsági ülések keretében való találkozásokat kell előnyben részesíteniük; 

- emlékeztet arra, hogy az Elnökség a fentiekre tekintettel, az Elnökök Értekezlete 

2016. november 17-i ajánlását követve elutasította a TRAN bizottság 

küldöttségének Vilniusba (Litvánia) és Tallinnba (Észtország) tervezett utazását; 
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- tudomásul veszi az Elnökök Értekezletének 2016. március 10-i ülésén a TRAN 

bizottság által benyújtott kiegészítő információk fényében megfogalmazott 

kedvező ajánlását; 

- megadja a kért engedélyt.  
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Nyilvános meghallgatások 

27. A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság (EMIS) 

arra irányuló kérelme, hogy nyilvános meghallgatásokat tarthasson 2017. január 24-én – 

Kathleen VAN BREMPTNEK, az érintett bizottság elnökének levele 

Az Elnökség vita nélkül 

- tudomásul veszi Kathleen VAN BREMPTNEK, a gépjárműiparban alkalmazott 

kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság elnökének 2016. november 30-i 

levelét, amelyben engedélyt kér a bizottság megbízatásával összefüggő nyilvános 

meghallgatás tartására 2017. január 24-re (PE 595.160/BUR és pénzügyi 

kimutatás); 

- megállapítja, hogy ez a meghallgatás nem szerepel a bizottságok 2017. első félévi 

nyilvános meghallgatásainak programjában, melyet az Elnökség 2016. november 

21-én hagyott jóvá, ezért a vonatkozó szabályzat 3. cikkének (3) bekezdése 

értelmében egyedi engedélyezést igényel; 

- sajnálattal állapítja meg, hogy az EMIS bizottság nem nyújtotta be a 2017. első 

félévi és megbízatása lejártáig tervezett meghallgatásainak programját, ahogyan 

azt a vonatkozó szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése előírja; 

- tudomásul veszi az eljárási szabályzat 198. cikkének (7) bekezdését, mely 

kimondja, hogy a vizsgálóbizottság előtt megjelenő uniós intézmények és szervek 

képviselőinek és tisztviselőinek utazási és szállásköltségeit ezen intézmények és 

szervek viselik, a vizsgálóbizottság előtt megjelenő más személyek utazási és 

szállásköltségeit pedig az Európai Parlament a szakértők meghallgatására 

vonatkozó szabályoknak megfelelően téríti meg; 

- emlékeztet arra, hogy minden bizottság évente legfeljebb 16 költségtérítésben 

részesülő meghívottat hallgathat meg, így megállapítja, hogy az EMIS bizottság 12 

hónapos megbízatással rendelkező vizsgálóbizottságként szintén tizenhat fizetett 

meghívott szakértőt hallgathat meg 12 hónapos megbízatása alatt; 
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- tudomásul veszi, hogy a kérelmezett meghallgatásokra a tervek szerint az EMIS 

bizottság ülései számára fenntartott napon és időpontban kerül sor, és hogy 

egyetlen szakértő sem fog költségtérítést kérni; 

- megadja a kért engedélyt a fent említett feltételek mellett, és azzal a feltétellel, 

hogy az EMIS bizottság a 12 hónapra meghatározott kvótáján belül marad, mivel 

e fölött a határ fölött a vendégek költségeit nem lehet megtéríteni; 

- felkéri az EMIS bizottságot, hogy a vonatkozó szabályzat 5. cikke értelmében a 

meghallgatások előtt értesítse az elnököt a végleges programról, valamint a 

meghívottak nevéről és tisztségéről. 
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28. Sürgős és egyéb kérdések 

28.1. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség arra irányuló kérése, 

hogy engedélyezzék az aktív lengyel tolmácsolást az AKCS–EU Közös Parlamenti 

Közgyűlés 2016. december 17–21-én Nairobiban, Kenyában rendezendő 23. ülésén – 

Louis MICHELNEK, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség 

elnökének levele 

Az Elnökség a vita során: 

- tudomásul veszi Louis MICHELNEK, az AKCS–EU Közös Parlamenti 

Közgyűlésbe delegált küldöttség elnökének 2016. december 6-i levelét, melyben 

kéri, hogy engedélyezzék az aktív lengyel tolmácsolást az AKCS–EU Közös 

Parlamenti Közgyűlés 2016. december 17–21-én Nairobiban, Kenyában 

rendezendő 23. ülésén (PE 595.215/BUR, melléklet és pénzügyi kimutatás); 

- megállapítja, hogy a vonatkozó szabályzat 1. cikke b) pontjának i) alpontja szerint 

az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésben a tolmácsolást főszabály szerint 

angol, francia, német, spanyol, olasz és portugál nyelven kell biztosítani, kivételes 

körülmények között pedig más nyelvek (például a Tanács sors elnökségének 

nyelve) is fontolóra vehetők; 

- megállapítja, hogy az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált 

küldöttség elnökének levele nem szolgál magyarázattal a további nyelvre való 

tolmácsolást ez esetben szükségessé tevő kivételes körülményekről, a Tanács 

jelenlegi elnökségének nyelve pedig nem lengyel; 

- megjegyzi, hogy a vonatkozó szabályzat 1. cikke b) pontjának i) alpontja szerint 

abban az esetben, ha két héttel a tervezett ülés előtt megállapítást nyer, hogy a fent 

említett hat nyelv közül bármelyiket az ülésen részt vevő képviselők közül 

háromnál kevesebben használják, az érintett nyelven nem biztosítanak 

tolmácsolást; megállapítja, hogy jóllehet az AKCS–EU Közös Parlamenti 

Közgyűlésbe delegált küldöttség elnöke szerint már 2016. november 25-én ismert 

volt, hogy az ülésen csupán egy olasz és két portugál képviselő vesz majd részt, a 
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passzív tolmácsolás mégis biztosítva lesz olasz és portugál nyelven, és további 

kérést nyújtottak be aktív lengyel tolmácsolás igénybevételére; 

- megállapítja, hogy jóllehet a tolmácsolással kapcsolatos igények már 2016. 

november 25-én ismertek voltak, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe 

delegált küldöttség elnöke csak 2016. december 6-án (több mint tíz nappal később) 

írt az elnöknek, hogy eltérést kérjen az aktív lengyel tolmácsolás tekintetében, ami 

nem tette lehetővé, hogy az Elnökség megfelelően megvizsgálja a kérdést, ehelyett 

sürgős ügyként kellett foglalkoznia vele; 

- megállapítja, hogy az ülésen biztosított tolmácsolás összes költsége 228 284 euró, 

ebből 44 184 euró a lengyel tolmácsolás költsége; 

- eszmecserét tart Ulrike LUNACEK, Rainer WIELAND és Alexander Graf 

LAMBSDORFF alelnökök és az elnök részvételével, akik megállapítják, hogy a 

tolmácsolás iráni kérelmet nagyon későn nyújtották be, ezzel tovább növelve a 

tolmácsolási költségeket, és hogy a küldöttségek utazására és a tolmácsolásra 

vonatkozó szabályzatokat a jövőben felül kell vizsgálni, hogy a hasonló ügyekkel 

hatékonyabban lehessen foglalkozni; 

- ebben az esetben kivételesen engedélyezi a kérést, és kéri az AKCS–EU Közös 

Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség elnökét, hogy a küldöttség a jövőben 

tartsa be a vonatkozó szabályzatokat, és bármilyen eltérésre vonatozó kérést 

részletes indokolással és kellő időben nyújtsanak be, hogy a Parlament irányító 

szervei megfelelően megvizsgálhassák azt. 

 

28.2. Egyéb – Ioan Mircea PAŞCU által felvetett kérdések 

Az Elnökség a vita során: 

- meghallgatja Ioan Mircea PAŞCU alelnököt, aki három problémát vet fel, 

nevezetesen:  
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 aggályainak ad hangot amiatt, hogy a látogatócsoportok támogatásának 

kifizetésére vonatkozó, az Elnökség által nemrégiben elfogadott szabályok 

alkalmazása adminisztratív terhet jelent; 

 bírálja a Parlament egyes szervezeti egységeinek nyilvánvaló 

rugalmatlanságát a határidők alkalmazása tekintetében, mert egyik 

asszisztensének nem engedték meg, hogy a 18 órai határidő lejárta után három 

perccel benyújtson egy dokumentumot, ugyanakkor nagyon megengedőek, 

amikor a képviselők utazási költségtérítésének akár két hónapos késedelméről 

van szó; 

 kéri, hogy a főtitkár vizsgálja meg az egyik fordítóval kapcsolatos ügyet, aki 

neki címzett levélben bírálta az általa benyújtott írásbeli nyilatkozat tartalmát; 

- tudomásul veszi a Ioan Mircea PAŞCU alelnök által felvetett problémákat.  
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29. Tájékoztatási célú napirendi pontok 

Az Elnökség 

tudomásul veszi az alábbiakat: 

Intézményközi levelezés 

 

Külső levelezés 

 

Belső levelezés 

 

- a főtitkár 2016. november 30-i feljegyzése a tájékoztatási és kommunikációs 

politika terén a 2014–2016 közötti időszak során hozott legfontosabb döntések 

összefoglalásáról (PE 595.186/BUR) 
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30. A következő ülés időpontja és helye 

Az Elnökség 

- úgy határoz, hogy következő ülését 2017. január 16-án, 18.30-tól 20.30-ig tartja 

Strasbourgban, a Louise Weiss épület R1.1 termében. 

* 

* * 

Az ülést 20.23-kor berekesztik. 

* 

* * 

 

 

 


