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22.4.2015 A8-0082/18 

Módosítás  18 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 
Matias, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. ajánlja továbbá az Elnökségnek, 

hogy vegye fontolóra az 

összeférhetetlenségek fennállása esetén 

alkalmazható jogorvoslatok és/vagy 

szankciók körének kiszélesítését és 

alkalmazását, valamint hogy tekintse a 

hatályos magatartási kódexet dinamikus 

dokumentumnak, amelyet a tanácsadó 

bizottság vagy maga az Elnökség által 

azonosított kérdések tükrében 

egyértelmővé kell tenni vagy módosítani 

kell; felszólít különösen annak 

egyértelmővé tételére, hogy a lobbizásban 

részt vevı jogalanyok nem nyújthatnak 

támogatást a képviselık számára a 

személyzet tekintetében; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/19 

Módosítás  19 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Paloma López, Marisa 
Matias, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
69 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. rámutat arra, hogy különösen egyes 

tagállamokból nehéz tisztviselıket vagy 

alkalmazottakat toborozni; megjegyzi, 

hogy az intézmények által kínált kezdı 

fizetés és munkafeltételek kevésbé 

vonzóak a potenciális új alkalmazottak 

számára; hangsúlyozza, hogy a fizetések 

nem versenyképesek, és nem kínálnak 

vonzó karrierlehetıségeket különösen 

számos EU-15 tagállambeli polgár 

számára; rámutat arra, hogy az európai 

közigazgatás elkerülhetetlen zsugorodása 

a közeljövıben hátrányosan fogja érinteni 

a nyújtott szolgáltatások minıségét, és a 

jövıben a földrajzi egyensúly 

megbomlásának fokozott kockázatához 

vezet; 

törölve 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/20 

Módosítás  20 
Dennis de Jong, Anna Maria Corazza Bildt and others 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Da. mivel a Számvevıszék 2014. július 11-

én elfogadott jelentése kimondja, hogy az 

uniós költségvetésben körülbelül évi 114 

millió eurós megtakarítást lehetne elérni, 

ha az Európai Parlament központosítaná 

tevékenységeit; 

Or. en 

 

 


