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22.4.2015 A8-0082/30 

Módosítás  30 
Inés Ayala Sender 
az S&D 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 az összes intézmény közül 

egyedül a Parlament az, amely nem a 

fıtitkárnak vagy egy alelnöknek ad 

mentesítést, hanem elnökének; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/31 

Módosítás  31 
Inés Ayala Sender 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja az osztályok és a központi 

szolgálatok vezetését, hogy haladéktalanul 

hajtsák végre a fennmaradó végre nem 

hajtott intézkedéseket; felhívja ezeket, 

hogy tartsanak be szorosabb ütemtervet a 

végrehajtandó intézkedések 

vonatkozásában; felkéri a belsı ellenırt, 

hogy folyamatosan tájékoztassa a 

Költségvetési Ellenırzı Bizottságot az 

ezen intézkedésekkel kapcsolatban elért 

haladásról; 

19. felhívja az osztályok és a központi 

szolgálatok vezetését, hogy haladéktalanul 

hajtsák végre a fennmaradó végre nem 

hajtott intézkedéseket; felhívja ezeket, 

hogy tartsanak be szorosabb ütemtervet a 

végrehajtandó intézkedések 

vonatkozásában; felkéri a belsı ellenırt, 

hogy folyamatosan tájékoztassa a 

Költségvetési Ellenırzı Bizottságot az 

ezen intézkedésekkel kapcsolatban elért 

haladásról; felhívja ezeket arra is, hogy 

számszerősítsék az ezen állásfoglalásban 

javasolt új intézkedések költségeit és az 

általuk elérhetı megtakarításokat, és 

foglalják bele ezeket a 2013-as mentesítés 

nyomon követésébe; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/32 

Módosítás  32 
Inés Ayala Sender 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
32 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. tudomásul veszi az új Parlamenti 

Kutatási Szolgáltatások Fıigazgatóságának 

létrehozását, amely független tudományos 

tanácsadással fog szolgálni, elsısorban az 

egyes képviselık számára, ekként 

egészítve ki a parlamenti szervek 

szükségleteit kielégítı szakpolitikai 

tematikus fıosztályok munkáját; 

32. tudomásul veszi az új Parlamenti 

Kutatási Szolgáltatások Fıigazgatóságának 

létrehozását, amely független tudományos 

tanácsadással fog szolgálni, elsısorban az 

egyes képviselık számára, ekként 

egészítve ki a parlamenti szervek 

szükségleteit kielégítı szakpolitikai 

tematikus fıosztályok munkáját; 

aggodalmának ad hangot azon lehetséges 

zavar miatt, amely a legkülönbözıbb 

témákban a Parlament nevében közzétett 

dokumentumok ugrásszerően növekvı 

száma és terjedése miatt alakulhat ki a 

közvéleményben, szemben a rendes 

jogalkotási eljárás keretében elfogadott 

szövegekkel, amelyek az Európai 

Parlament legitim véleményét képviselik; 

azt ajánlja, hogy a fıtitkár nyújtson be 

javaslatokat annak érdekében hogy 

visszaállítsák az Európai Parlament 

alapvetı politikai tevékenységeinek 

túlsúlyát, hogy a maximális erıforrásokat 

használják fel a képviselık, a 

képviselıcsoportok és a parlamenti 

bizottságok parlamenti munkájának 

megerısítésére; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/33 

Módosítás  33 
Inés Ayala Sender 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
33 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. üdvözli az uniós jogalkotás 

hatásvizsgálatával foglalkozó egység 

létrehozását; kéri, hogy ez a szolgálat 

összpontosítson az Európai Parlament által 

megtárgyalt kompromisszumokra és a 

bizottsági javaslatok parlamenti 

módosításaira; kéri, hogy 2015. október 

30-ig dolgozzanak ki megközelítést a 

jogszabályok gyors értékelése és 

hatásvizsgálata tekintetében, tegyék 

ismertté a szolgálatot a képviselık 

körében, és adják meg az összes költség 

részletes kimutatását; kéri, hogy ez a 

szolgálat folytasson rendszeres eszmecserét 

a Bizottság, a Tanács és a nemzeti 

parlamentek megfelelı szerveivel; 

33. üdvözli az uniós jogalkotás 

hatásvizsgálatával foglalkozó egység 

létrehozását; kéri, hogy ez a szolgálat 

összpontosítson az Európai Parlament által 

megtárgyalt kompromisszumokra és a 

bizottsági javaslatok parlamenti 

módosításaira; ennek megfelelıen azt kéri, 

hogy dolgozzanak ki harmonizált 

szabályokat az Elnökség elnökei és tagjai, 

a bizottságok és a parlamenti küldöttségek 

számára az egymásnak ellentmondó, 

hátrányosan megkülönböztetı és/vagy 

adott esetben anyagi következményekkel 

járó gyakorlatok elkerülése érdekében 

intézményi feladataik ellátása során; kéri, 

hogy 2015. október 30-ig dolgozzanak ki 

megközelítést a jogszabályok gyors 

értékelése és hatásvizsgálata tekintetében, 

tegyék ismertté a szolgálatot a képviselık 

körében, és adják meg az összes költség 

részletes kimutatását; kéri, hogy ez a 

szolgálat folytasson rendszeres eszmecserét 

a Bizottság, a Tanács és a nemzeti 

parlamentek megfelelı szerveivel; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/34 

Módosítás  34 
Inés Ayala Sender 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
35 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. tudomásul veszi a Biztonsági és 

Védelmi Fıigazgatóság létrehozását; 

emlékeztet, hogy a Parlament biztonsági 

szolgálatainak belsı átvétele 195 000 euró 

megtakarítást eredményezett 2013-ban és a 

tervek szerint a 2013 és 2016 közötti 

idıszakban további 11 millió eurót 

meghaladó megtakarítást fog 

eredményezni; célszerőnek tartja, hogy 

tárgyalásokat folytassanak a belga 

állammal annak érdekében, hogy nagyobb 

mértékben járuljon hozzá a Parlament 

biztonságának biztosításához, tekintettel 

arra, hogy Belgiumnak gazdasági elınye 

származik abból, hogy európai uniós 

intézmények mőködnek a területén; 

felszólít arra, hogy a biztonsági szolgálat 

Biztonsági és Védelmi Fıigazgatóság 

létrehozása elıtti és utáni minıségének 

értékelését 2015. szeptember 30-ig 

nyújtsák be a Költségvetési Ellenırzı 

Bizottságnak; ragaszkodik ahhoz, hogy 

összehasonlító tanulmányt készítsenek a 

többi intézmény biztonsági rendszereirıl; 

35. tudomásul veszi a Biztonsági és 

Védelmi Fıigazgatóság létrehozását; 

emlékeztet, hogy a Parlament biztonsági 

szolgálatainak belsı átvétele 195 000 euró 

megtakarítást eredményezett 2013-ban és a 

tervek szerint a 2013 és 2016 közötti 

idıszakban további 11 millió eurót 

meghaladó megtakarítást fog 

eredményezni; célszerőnek tartja, hogy 

tárgyalásokat folytassanak a belga 

állammal annak érdekében, hogy nagyobb 

mértékben járuljon hozzá a Parlament 

biztonságának biztosításához, tekintettel 

arra, hogy Belgiumnak gazdasági elınye 

származik abból, hogy európai uniós 

intézmények mőködnek a területén; 

felszólít arra, hogy a biztonsági szolgálat 

Biztonsági és Védelmi Fıigazgatóság 

létrehozása elıtti és utáni minıségének 

értékelését 2015. szeptember 30-ig 

nyújtsák be a Költségvetési Ellenırzı 

Bizottságnak, és megoldást követel azokra 

a jelenlegi problémákra, melyeket a nem 

megfelelı rövid távú tervezés és a szakmai 

és magánélet összeegyeztetése közötti 

összhang hiánya okoz; ragaszkodik ahhoz, 

hogy összehasonlító tanulmányt 

készítsenek a többi intézmény biztonsági 

rendszereirıl; 
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22.4.2015 A8-0082/35 

Módosítás  35 
Inés Ayala Sender, Marc Tarabella, Gilles Pargneaux 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2014/2078(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
56 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 56a. információs pont: aggodalmának ad 

hangot a Parlament igazgatásának azon 

döntése miatt, hogy 2015. március 31-tıl 

véglegesen bezárja az információs pontot; 

hangsúlyozza egyet nem értését azzal 

kapcsolatban, hogy ismételten nem 

tájékoztatták idıben a döntésrıl; 

hangsúlyozza az információs pont 

fontosságát, amely megkönnyíti a 

Parlament által végzett munkáról szóló 

dokumentumok eljuttatását az uniós 

polgárokhoz – különösen az Európai 

Parlament képviselıi által támogatott 

látogatócsoportokhoz – valamennyi 

hivatalos nyelven; kéri, hogy az 

információs pont által biztosított 

dokumentációt és szolgáltatásokat 

hozzáférhetı módon és az eddigi 

láthatóság és elérhetıség mellett továbbra 

is tartsák fenn, és aggodalmának ad 

hangot az információs pont ideiglenes 

személyzetének sorsa miatt; felhívja a 

fıtitkárt, hogy továbbra is tájékoztassa a 

Parlamentet ezekrıl az ügyekrıl; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/36 

Módosítás  36 
Inés Ayala Sender 
az S&D 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 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 69a. kéri a Személyzeti Bizottság által 

szervezett és finanszírozott tevékenységek 

megvizsgálását, részletezve a 

tevékenységek típusait, a felmerült 

költségeket és a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodásnak való megfelelést; 

Or. en 

 

 

 

 


