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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/13 

Módosítás  13 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. megállapítja, hogy a Parlament 

honlapján számos dokumentum elérhető az 

európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok elismerésére 

vonatkozó határozattal kapcsolatosan, a 

számukra juttatott végleges finanszírozási 

összegek részleteivel együtt; kéri a 

Parlamentet, hogy kérje fel a Bizottságot az 

európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok jogállásáról és 

finanszírozásáról szóló rendelet10 

felülvizsgálatára irányuló javaslat 

benyújtására, amely a visszaélések 

megelőzése érdekében többek között 

szigorúbb követelményeket fogalmazna 

meg az európai politikai alapítványok 

létrehozásával kapcsolatban; 

48. megállapítja, hogy a Parlament 

honlapján számos dokumentum elérhető az 

európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok elismerésére 

vonatkozó határozattal kapcsolatosan, a 

számukra juttatott végleges finanszírozási 

összegek részleteivel együtt; kéri a 

Parlamentet, hogy kérje fel a Bizottságot az 

európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok jogállásáról és 

finanszírozásáról szóló rendelet10 

felülvizsgálatára irányuló javaslat 

benyújtására, amely a visszaélések 

megelőzése érdekében többek között 

szigorúbb követelményeket fogalmazna 

meg az európai politikai pártok és 

alapítványok létrehozásával kapcsolatban; 

_________________ _________________ 

10 Az európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok jogállásáról és 

finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i, 

1141/2014/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 317., 

2014.11.4., 1. o. 

10 Az európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok jogállásáról és 

finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i, 

1141/2014/EU, Euratom európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, HL L 317., 

2014.11.4., 1. o. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/14 

Módosítás  14 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés – bevezető rész 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. aggodalommal tölti el, hogy a 

képviselők jelenlegi magatartási kódexét 

esetleg tovább kell javítani az 

összeférhetetlenség elkerülése érdekében, 

különös figyelmet fordítva az alábbiakra: 

51. aggodalommal tölti el, hogy a 

képviselők jelenlegi magatartási kódexét 

tovább kell javítani az összeférhetetlenség 

elkerülése érdekében, és felhívja az 

Elnökséget, hogy tegye meg a szükséges 

lépéseket e tekintetben, különös figyelmet 

fordítva az alábbiakra: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/15 

Módosítás  15 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. megállapítja, hogy a feltett 

kérdésekre az európai parlamenti 

képviselők csupán alacsony hányada, 18%-

a adott választ, azaz valamennyi 

képviselőcsoportból és tagállamból 

összesen 137 képviselő, és hogy a 

képviselők körében 90%-nál magasabb az 

ismertségi arány, a LUX filmdíj célját az 

EP-képviselők 75%-a értette meg, és több 

mint 80%-uknak pozitív a képe a LUX 

filmdíjról; 

63. megállapítja, hogy a feltett 

kérdésekre az európai parlamenti 

képviselők csupán alacsony hányada, 18%-

a adott választ, azaz valamennyi 

képviselőcsoportból és tagállamból 

összesen 137 képviselő; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/16 

Módosítás  16 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. üdvözli a Bizottság azon döntését, 

hogy évi 800 000 euróval járul hozzá az 

Európai Történelem Háza működési 

költségeihez; úgy véli ugyanakkor, hogy a 

Bizottságnak a becsült éves működési 

költségek sokkal nagyobb hányadával 

kellene hozzájárulnia a finanszírozáshoz; 

70. üdvözli a Bizottság azon döntését, 

hogy évi 800 000 euróval járul hozzá az 

Európai Történelem Háza működési 

költségeihez; úgy véli ugyanakkor, hogy a 

Bizottságnak a becsült éves működési 

költségek sokkal nagyobb hányadával 

kellene hozzájárulnia a finanszírozáshoz; 

hasonlóképpen a Parlamentárium és az 

Európai Történelem Háza látogatóinak 

várt számát és a brüsszeli 

önkormányzatoknak esetlegesen hozott 

gazdasági hasznát figyelembe véve felkéri 

az Elnökséget, hogy kezdjen párbeszédet a 

helyi hatóságokkal annak megvizsgálása 

érdekében, hogy miként járulhatnak 

hozzá e hatóságok e létesítmények 

finanszírozásához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/17 

Módosítás  17 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. aggodalmát fejezi ki azon 

állítólagos gyakorlat miatt, hogy 

képviselők jogellenesen arra kötelezik az 

akkreditált parlamenti asszisztenseket, 

hogy kiküldetési megbízás, kiküldetési 

költségtérítés vagy egyszerűen utazási 

költségtérítés nélkül vállaljanak 

kiküldetéseket, elsősorban Strasbourgba; 

véleménye szerint az efféle gyakorlat teret 

hagy a visszaélésekre: amennyiben az 

akkreditált parlamenti asszisztenseknek 

kiküldetési megbízás nélkül utaznak, úgy 

nemcsak saját forrásaikból kell fizetniük 

költségeiket, hanem munkahelyi biztosítás 

sem fedezi őket; felszólítja az Elnökséget a 

személyzeti szabályzatok megfelelő 

végrehajtásának biztosítására és a 

szabályokat megsértő képviselők 

megbüntetéséről; 

88. aggodalmát fejezi ki azon 

állítólagos gyakorlat miatt, hogy 

képviselők arra kötelezik az akkreditált 

parlamenti asszisztenseket, hogy 

kiküldetési megbízás, kiküldetési 

költségtérítés vagy egyszerűen utazási 

költségtérítés nélkül vállaljanak 

kiküldetéseket, elsősorban Strasbourgba; 

véleménye szerint az efféle gyakorlat teret 

hagy a visszaélésekre: amennyiben az 

akkreditált parlamenti asszisztenseknek 

kiküldetési megbízás nélkül utaznak, úgy 

nemcsak saját forrásaikból kell fizetniük 

költségeiket, hanem munkahelyi biztosítás 

sem fedezi őket; felszólítja az Elnökséget a 

személyzeti szabályzatok megfelelő 

végrehajtásának biztosítására és a 

szabályokat megsértő képviselők 

megbüntetéséről; 

Or. en 

 


