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22.4.2015 A8-0082/22 

Módosítás  22 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
67 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. felszólít az Európai Történelem 

Házával összefüggésben az Európai 

Parlamentnél felmerült valamennyi külsı 

és belsı költség részletes felülvizsgálatára, 

a tervezési költségek (beleértve az elızetes 

tervezést), a befektetési és mőködtetési 

költségek (köztük az építési és 

karbantartási tartalék, személyi kiadások, 

kiállítási költségek) szerinti bontásban; 

kiemeli, hogy az Európai Történelem 

Háza nemcsak az európai intézményekre, 

hanem – új, bevételteremtı 

turistalátványosság formájában – a belga 

állam számára is kedvezı hatásokkal fog 

járni; ajánlja ennélfogva, hogy kérjék fel 

a belga államot az Európai Történelem 

Háza létrehozatalának támogatására; 

törölve 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Módosítás  23 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
67 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67a. úgy véli, hogy az „Európai 

Történelem Háza” elnevezéső projekt 

felesleges, tekintettel arra, hogy a 

Parlamentáriumon belül is helyet 

kaphatna egy, az Európai Unió 

történetének szentelt részleg; felkéri a 

fıtitkárt, hogy vegye fontolóra az 

Eastman-épülettel kapcsolatos projekt 

lehetséges alternatíváit, és értékelje annak 

lehetıségét, hogy lemondjanak az 

„Európai Történelem Háza” elnevezéső 

projekt megvalósításáról; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Módosítás  24 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
84 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. elégedetten állapítja meg, hogy az 

erıforrás-hatékony többnyelvőségrıl szóló 

elnökségi határozat végrehajtása 2013-ban 

15 millió euró, illetve 10 millió euró 

összegő megtakarítást eredményezett a 

tolmácsolási, illetve a fordítási 

szolgáltatások területén, anélkül, hogy 

sérült volna a többnyelvőség elve vagy a 

parlamenti munka minısége; megismétli, 

hogy az intézményközi együttmőködés 

elengedhetetlen a hatékonyságot elınyben 

részesítı és megtakarításokat lehetıvé tevı 

bevált gyakorlatok cseréjéhez; 

84. elégedetten állapítja meg, hogy az 

erıforrás-hatékony többnyelvőségrıl szóló 

elnökségi határozat végrehajtása 2013-ban 

15 millió euró, illetve 10 millió euró 

összegő megtakarítást eredményezett a 

tolmácsolási, illetve a fordítási 

szolgáltatások területén, anélkül, hogy 

sérült volna a többnyelvőség elve vagy a 

parlamenti munka minısége; megismétli, 

hogy az intézményközi együttmőködés 

elengedhetetlen a hatékonyságot elınyben 

részesítı és megtakarításokat lehetıvé tevı 

bevált gyakorlatok cseréjéhez; 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

a külsı szolgáltatásokat csak rendkívül 

ritka esetekben vegyék igénybe, a 

csúcsidıszakok tehermentesítésére; 

Or. en 



 

AM\1058836HU.doc  PE555.123v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

22.4.2015 A8-0082/25 

Módosítás  25 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
101 a bekezdés (új) 
 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 kéri, hogy a légkondicionáló rendszert az 

energiahatékonyság jegyében 

mőködtessék, a lehetı legkisebb ökológiai 

hatás biztosítása érdekében; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Módosítás  26 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
101 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 kéri a mőanyag palackos víz 

terjesztésének végleges megszüntetését, és 

ehelyett, ahol lehet, ivókutak vagy 

vízadagoló berendezések üzemeltetését; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Módosítás  27 
Marco Valli, Marco Zanni 
az EFDD képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
112 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 112a. helyénvalónak tartja a Parlament 

költségvetésébıl az európai politikai 

alapítványok számára nyújtott támogatás 

fokozatos csökkentését, majd végül 

megszüntetését, figyelembe véve, hogy a 

politikai alapítványokat nemzeti szinten 

gyakran már a tagállamok is támogatják; 

Or. en 

 

 

 


