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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

22.4.2015 A8-0101/32 

Módosítás  32 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013-as mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
B preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a források szőkössége idején 

fokozott jelentıséget kell tulajdonítani a 

költségvetési fegyelem betartásának, 

valamint a pénzeszközök hatékony és 

eredményes felhasználásának; 

B. mivel a Bizottságnak – különösen a 

források szőkössége idején – példát kell 

mutatnia azáltal, hogy bemutatja 

kiadásainak európai hozzáadott értékét és 

megbizonyosodik róla, hogy a 

pénzeszközöket, amelyekért teljes vagy 

megosztott felelısséggel tartozik, a rájuk 

vonatkozó pénzügyi szabályoknak és 

rendeleteknek megfelelıen költik el; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Módosítás  33 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013-as mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
72 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. megjegyzi, hogy a Bizottság a 

Számvevıszéknek adott válaszában 

kijelenti, hogy a 2014–2020-as 

programozási idıszakra vonatkozóan a 

jogi keret egyszerősödött, ezenfelül kéri, 

hogy a Bizottság 2015 végéig számoljon 

be arról, hogy az egyszerősítı 

intézkedések hogyan mőködtek a 

gyakorlatban, és milyen további 

intézkedéseket lehetne tenni a fennmaradt 

bonyolult szabályokkal és 

támogathatósági feltételekkel 

kapcsolatban; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Módosítás  34 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013-as mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
108 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

108. sürgeti a Bizottságot, hogy igazolja 

az agrárpiaci intézkedések uniós 

hozzáadott értékét, figyelembe véve a 

potenciális veszteségek uniós 

költségvetésre gyakorolt hatásának 

kockázatát, és kéri, hogy a Bizottság 

fontolja meg az intézkedések eltörlését, 

amennyiben ez a kockázat túl magas; kéri 

a Bizottságot, hogy a 2013-as mentesítését 

követı nyomon követési jelentésben 

számoljon be arról, hogy milyen lépéseket 

tett az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF) a Franciaországot illetıen a 

baromfira vonatkozó export-

visszatérítésekkel foglalkozó ellenırzés 

fényében; 

108. súlyos kételyének ad hangot az 

agrárpiaci intézkedések hatékonyságával 

kapcsolatban, figyelembe véve a 

potenciális veszteségek uniós 

költségvetésre gyakorolt hatásának 

kockázatát, és kéri, hogy a Bizottság 

fontolja meg az intézkedések eltörlését; 

kéri a Bizottságot, hogy a 2013-as 

mentesítését követı nyomon követési 

jelentésben számoljon be arról, hogy 

milyen lépéseket tett az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) a Franciaországot 

illetıen a baromfira vonatkozó export-

visszatérítésekkel foglalkozó ellenırzés 

fényében; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Módosítás  35 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013-as mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
145 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

145. megjegyzi, hogy a Számvevıszék 

módszertanának következetesnek kell 

lennie, és azt valamennyi irányítási 

területre alkalmazni kell; úgy véli, hogy a 

további összehangolás 

következetlenségeket eredményezhet a 

közvetlen és a megosztott irányítás alatti 

jogszerőtlen mőveletek Számvevıszék 

általi meghatározásában; 

145. megjegyzi, hogy a Számvevıszék 

módszertanának következetesnek kell 

lennie, és azt valamennyi irányítási 

területre alkalmazni kell; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Módosítás  36 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
154 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

154. aggodalmának ad hangot a 

munkacsoport irányítása alatt álló kiemelt 

görögországi projektek végrehajtása miatt; 

megjegyzi, hogy 48 kiemelt projektet fel 

kell gyorsítani; megjegyzi, hogy a 

Bizottság szerint a fı problémák az 

alábbiak:  késedelmek a lejárati 

szakaszban, b) késedelmek az 

engedélyezés során, c) szerzıdések 

felbontása a szerzıdı felek 

likviditáshiánya miatt és d) hosszadalmas 

bírósági fellebbezések az odaítélési 

eljárások során; ennélfogva felhívja a 

Bizottságot, hogy a 2013. évi 

nyomonkövetési jelentéshez készítsen 

aktualizált áttekintést a kiemelt 

projektekrıl; 

154. megállapítja, hogy a munkacsoport 

irányítása alatt álló kiemelt görögországi 

projektek végrehajtása késedelmesen 

történik, vagy nem valósultak meg; úgy 

véli, hogy mindez – legalábbis részben – 

azzal magyarázható, hogy a szóban forgó 

projektek nem valós igényeken alapultak 

vagy irreális törekvések indították el ıket, 

ennélfogva felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg újra a munkacsoport 

munkamódszereit és ismerje el, hogy e 

projektekhez a nagyközönség széles körő 

támogatása szükséges; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Módosítás  37 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
254 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

254. tudomásul veszi a Bizottság válaszát 

a Galileo projekt végrehajtása terén tett 

elırelépéssel kapcsolatban: négy Galileo-

mőhold (IOV) pályára állítása és 

tesztelése 2011-ben és 2012-ben sikeresen 

megtörtént, a Galileo pályára állítási és 

tesztelési szakasz 2014-ben sikeresen 

lezárult, a rendszertervezés, a 

teljesítménycélok és a rendszermőködés 

alapelvei sikeresen megerısítésre 

kerültek, a kezdı mőveleteknél 

befejezıdött a földi infrastruktúra 

kialakítása világszerte sok földi 

állomással, az IOV-mőholdak felkutatási 

és mentési képessége sikeresen 

bizonyításra került, két mőhold (az 5. és 6. 

számú) 2014. augusztus 22-i fellövése 

nem sikerült megfelelı pályára, és 2014. 

december óta a lehetı legjobb 

kihasználásuk lehetıvé tétele érdekében a 

mőholdakat fokozatosan kedvezıbb 

pályára állították, valamint a mőholdak 

navigációs kapacitásának tesztelése 

folyamatban van; elvárja, hogy 

tájékoztatást kapjon e váratlan 

intézkedések többletköltségeirıl; 

254. aggódik amiatt, hogy a Galileo-

rendszer jelenleg 13 millió euróra becsült 

költségei még magasabbra emelkednek, 

mivel a két legutóbbi mőholdat nem 

sikerült pontosan elindítani; úgy véli, 

hogy a Galileo folytonosan emelkedı 

költségei miatt, továbbá figyelemmel arra, 

hogy 2007-ben az EU azután kapcsolódott 

be a projektbe, hogy egy nyolc európai 

vállalatból álló konzorcium kivonta 

onnan befektetését, mivel nem tartotta 

pénzügyileg megalapozottnak a 

programot, minden ok megvan arra, hogy 

ismételten megvizsgálják a projekt 

hasznosságát; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Módosítás  38 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
228 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

228. tudomásul veszi, hogy az OLAF 

IMG-re vonatkozó végleges jelentésének 

kiszivárgott verziója közkézen forog; kéri, 

hogy a Bizottság és az OLAF 

felügyelıbizottsága vizsgálja ki, miért és 

hogyan szivárgott ki az OLAF-jelentés, ki 

a kiszivárogtató, miközben az IMG-t még 

mindig nem tájékoztatták a jelentés 

tartalmáról; 

228. tudomásul veszi, hogy az OLAF 

IMG-re vonatkozó végleges jelentésének 

kiszivárgott verziója közkézen forog; kéri, 

hogy a Bizottság és az OLAF 

felügyelıbizottsága vizsgálja ki, miért és 

hogyan szivárgott ki az OLAF-jelentés, ki 

a kiszivárogtató, miközben az IMG-t még 

mindig nem tájékoztatták a jelentés 

tartalmáról;továbbá emlékeztet arra, hogy 

az OLAF a vele folytatott 2008-as 

tanácskozáskor úgy határozott, hogy 

miután nem tárt fel pénzügyi csalást az 

IMG-nél, visszautasítja azt, hogy illetékes 

lenne az IMG jogi helyzetének 

megítélésében; mély aggodalmát fejezi ki 

az IMG-re nézve esetleg súlyos 

következmények miatt, mert ez a 

kiszivárogtatás súlyosan károsítja 

megítélését és hírnevét, és súlyosan 

veszélyezteti több mint 300 

alkalmazottjának munkáját, valamint 

magának a szervezetnek a 

fennmaradását; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Módosítás  39 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
228 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 228a. emlékeztet arra, hogy a Parlament 

egy évvel ezelıtt már elutasította, hogy az 

IMG nemzetközi státuszának hiányával 

kapcsolatos aggályokat, valamint más, 

ismételten megemlített aggályokat 

belefoglaljon a Bizottság 2012. évi 

mentesítésébe; ezért meglepıdve veszi 

tudomásul a kiszivárgott OLAF-jelentés 

következtetését, miszerint csalás vagy 

korrupció nem történt, viszont kétség 

merült fel az IMG nemzetközi státuszával 

kapcsolatban, 24 évvel az IMG nemzetközi 

szervezetként történı létrehozása után; 

megállapítja, hogy ez szöges ellentétben 

áll a Bizottság többször is megismételt jogi 

véleményével; hangsúlyozza, hogy az IMG 

20 éve folytatja tevékenységét a Bizottság 

és a tagállamok javára, és szakterülete a 

válságban vagy rendkívüli vészhelyzetben 

lévı országokban zajló projektek 

végrehajtása, mely tevékenységét a 

Bizottság és a nemzetközi közösség által 

elismert magas színvonalon és kiváló 

eredménnyel végzi; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Módosítás  40 
Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0101/2015 
Ingeborg Gräßle 
2013. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
296 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 296a. aggodalommal mutat rá a 

különbözı európai intézmények fordítási 

költségei közötti óriási különbségekre; 

ezért kéri, hogy a fordítással foglalkozó 

intézményközi munkacsoport határozza 

meg az említett különbségek okait, és – a 

minıség és a nyelvi sokszínőség 

maximális tiszteletben tartásával – 

javasoljon megoldásokat az 

egyenlıtlenségek megszüntetésére és a 

fordítási költségek harmonizációjára; a 

munkacsoport e célból azonosítja azon 

területeket, ahol erısíthetı az 

együttmőködés és az intézményközi 

megállapodások; a munkacsoport célja 

ezenkívül, hogy a költségek elemzésének 

és összehasonlításának egyszerősítése 

érdekében egy egységes, valamennyi 

intézményben alkalmazandó módszert 

hozzon létre a fordítási költségek 

kimutatására; a munkacsoport 2015 

végéig bemutatja a kapott eredményeket; 

kéri az összes intézményt, hogy 

tevékenyen vegyenek részt az 

intézményközi munkacsoport 

munkájában; ezzel összefüggésben 

emlékeztet arra, hogy az európai 

intézmények soknyelvőségének 

tiszteletben tartása rendkívül fontos 

ahhoz, hogy az Unió valamennyi polgára 
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egyenlı bánásmódban részesüljön és 

egyenlı esélyekkel rendelkezzen; a 

munkacsoport e célból elımozdítja az 

intézmények közötti együttmőködést, a 

legjobb gyakorlatok és az eredmények 

megosztása érdekében; 

Or. en 

 

 

 


