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20.4.2016 A8-0132/1 

Módosítás  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. ugyanakkor megjegyzi, hogy 2014-ben 

8 277 556 EUR-t fordítottak csak a Régiók 

Bizottsága tagjainak és póttagjainak az 

utazás és az ülések idejére járó 

ellátmányok fedezésére, valamint 409 100 

EUR-t az alkalmazottak küldetéseire és 

utazási költségeire; rendkívül magasnak 

találja a missziók számát (787), valamint a 

tagok számára az utazásra és ülésekre 

járó juttatásokból eredő költségeket; úgy 

véli, hogy a tagok kiküldetéseiről 

egyértelműen tájékoztatni kellene az éves 

tevékenységi jelentésben (AAR), 

kiegészítve a kiadások részletes 

ismertetésével és költség-haszon 

elemzéssel; hangsúlyozza, hogy a tagok 

kiküldetésére tett utalás homályos, 

pontatlan és nem szolgál világos 

számokkal; felhívja a Régiók Bizottságát, 

hogy éves tevékenységi jelentésben 

minden esetben ismertesse a tagok 

kiküldetésével kapcsolatos adatokat; 

8. megjegyzi, hogy 2014-ben 8 277 556 

EUR-t fordítottak csak a Régiók Bizottsága 

tagjainak és póttagjainak az utazás és az 

ülések idejére járó ellátmányok fedezésére, 

valamint 409 100 EUR-t az alkalmazottak 

küldetéseire és utazási költségeire; úgy 

véli, hogy a tagok kiküldetéseiről 

tájékoztatni kellene az éves tevékenységi 

jelentésben (AAR); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Módosítás  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. felszólít a videokonferencia és az ahhoz 

kapcsolódó eszközök széles körű 

alkalmazására a költségek jelentős 

csökkentése érdekében; nem érti, hogy a 

Görögországba és Olaszországba irányuló 

kiküldetések ilyen nagy száma (77 és 125) 

hogyan teremt hozzáadott értéket az 

érintett országok polgárai vagy más uniós 

polgárok számára; 

14. felszólít a videokonferencia és az ahhoz 

kapcsolódó eszközök széles körű 

alkalmazására a költségek jelentős 

csökkentése érdekében; megjegyzi, hogy 

2014-ben a Görögországba és 

Olaszországba irányuló kiküldetések (77 és 

125) arra irányultak, hogy üléseket 

szervezzenek és tartsanak meg az EU 

soros elnökségét betöltő tagállamokban; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Módosítás  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága 

határozatot fogadott el a visszaélések 

bejelentésére vonatkozó szabályok 

létrehozásáról1, amely 2016. január 1-jén 

lépett hatályba; úgy véli, hogy túl sok ideig 

tartott e szabályok végrehajtása; felhívja a 

Régiók Bizottságát, hogy késedelem nélkül 

tegye közzé és érvényesítse e szabályokat, 

valamint hogy az éves tevékenységi 

jelentésben tájékoztassa a mentesítésért 

felelős hatóságot a végrehajtás terén tett 

előrelépéséről; 

32. üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága 

határozatot fogadott el a visszaélések 

bejelentésére vonatkozó szabályok 

létrehozásáról1, amely 2016. január 1-jén 

lépett hatályba; úgy véli, hogy túl sok ideig 

tartott e szabályok végrehajtása; felhívja a 

Régiók Bizottságát, hogy késedelem nélkül 

tegye közzé és érvényesítse e szabályokat, 

valamint hogy az éves tevékenységi 

jelentésben tájékoztassa a mentesítésért 

felelős hatóságot a végrehajtás terén tett 

előrelépéséről; mindazonáltal üdvözli, 

hogy a visszaélések bejelentésére 

vonatkozó belső szabályok kidolgozása 

során szoros volt az együttműködés a 

Régiók Bizottsága és az Európai 

Statisztikai Rendszer Bizottsága között, 

mivel a két intézménynek vannak közös 

szervezeti egységei és személyzete; üdvözli 

továbbá, hogy a szóban forgó szabályokat 

visszamenő hatállyal alkalmazzák; 

__________________ __________________ 

1 A Régiók Bizottságának a visszaélések 

bejelentésére vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 2015. december 17-

i 508/2015. határozata. 

1 A Régiók Bizottságának a visszaélések 

bejelentésére vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló, 2015. december 17-

i 508/2015. határozata. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Módosítás  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. tudomásul veszi, hogy a Régiók 

Bizottsága szerint a 2014. pénzügyi évben 

nem fordult elő összeférhetetlenségi 

helyzet; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy 

tegye közzé összes tagja és a felső vezetés 

tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi 

nyilatkozatát, valamint fogadjon el az 

összeférhetetlenségek és a forgóajtó-

jelenség megelőzését és kezelését célzó 

belső politikát és világos szabályokat a 

Bizottság által közzétett irányelveknek 

megfelelően; elvárja a Régiók 

Bizottságától, hogy a szóban forgó 

önéletrajzokat, érdekeltségi nyilatkozatokat 

és szabályokat 2016. június végéig a 

Parlament rendelkezésére bocsássa; 

34. tudomásul veszi, hogy a Régiók 

Bizottsága szerint a 2014. pénzügyi évben 

nem fordult elő összeférhetetlenségi 

helyzet; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy 

tegye közzé összes tagja önéletrajzát és 

érdekeltségi nyilatkozatát, valamint 

fogadjon el az összeférhetetlenségek és a 

forgóajtó-jelenség megelőzését és kezelését 

célzó belső politikát és világos szabályokat 

a Bizottság által közzétett irányelveknek 

megfelelően; elvárja a Régiók 

Bizottságától, hogy a szóban forgó 

önéletrajzokat, érdekeltségi nyilatkozatokat 

és szabályokat 2016. június végéig a 

Parlament rendelkezésére bocsássa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Módosítás  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. tudomásul veszi a Régiók 

Bizottságának tájékoztatási és 

kommunikációs politikája erősítése terén 

tett erőfeszítéseit és eredményeit; 

35. tudomásul veszi a Régiók 

Bizottságának tájékoztatási és 

kommunikációs politikája erősítése terén 

tett erőfeszítéseit és eredményeit; ösztönzi 

a Régiók Bizottságát, hogy a 

kommunikáció és a láthatóság javítása 

érdekében élénkítse az intézményi 

együttműködést, valamint hogy fokozza az 

intézmények tagjainak nemzeti szinten 

való jelenlétét; ebben az összefüggésben 

üdvözli a Régiók Bizottsága részéről tett 

minden olyan további erőfeszítést, amely 

az információáramlás javítására, és 

ezáltal az átláthatóság fokozására irányul; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Módosítás  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. arra a következtetésre jut, hogy míg a 

Régiók Bizottsága által az uniós politikák 

támogatás céljából végrehajtott 

fellépéseinek jegyzéke meglehetősen 

átfogó, ezek gyakorlati eredményeivel 

kevéssé határozottan és pontatlanul 

foglalkoznak; kéri az eredmények alapos 

SWAT-elemzésének elvégzését, valamint a 

Régiók Bizottsága célkitűzéseinek 

SMART mutatókkal való ellátását, 

továbbá a szervezet megbízatása és 

tevékenységei révén az uniós polgárok 

számára nyújtott, néhány közvetlen előny 

ismertetését. 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Módosítás  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0132/2016 

Monica Macovei 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

2015/2160(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. arra a következtetésre jut, hogy míg a 

Régiók Bizottsága által az uniós politikák 

támogatás céljából végrehajtott 

fellépéseinek jegyzéke meglehetősen 

átfogó, ezek gyakorlati eredményeivel 

kevéssé határozottan és pontatlanul 

foglalkoznak; kéri az eredmények alapos 

SWAT-elemzésének elvégzését, valamint a 

Régiók Bizottsága célkitűzéseinek 

SMART mutatókkal való ellátását, 

továbbá a szervezet megbízatása és 

tevékenységei révén az uniós polgárok 

számára nyújtott, néhány közvetlen előny 

ismertetését. 

38. arra a következtetésre jut, hogy bár a 

Régiók Bizottsága által az uniós politikák 

támogatása céljából végrehajtott, 2014. évi 

fellépéseinek jegyzéke meglehetősen 

átfogó, ezek gyakorlati eredményeivel 

kevéssé határozottan és pontatlanul 

foglalkoznak; kéri a Régiók Bizottságát, 

hogy körvonalazza a megbízatása és 

tevékenységei révén az uniós polgárok 

számára nyújtott közvetlen előnyöket, hogy 

ily módon javítsa és maximalizálja e 

tevékenységek gyakorlati eredményeit; 

Or. en 

 

 


