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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/24 

Módosítás  24 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

41 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 41 a. emlékeztet a képviselők azon 

kötelezettségére, hogy haladéktalanul 

értesíteniük kell az igazgatást az 

érdekeltségi nyilatkozatokban 

bekövetkezett minden változásról; 

sajnálattal állapítja meg, hogy a 

képviselői önéletrajzokat és érdekeltségi 

nyilatkozatokat nagyon későn töltik fel a 

Parlament weboldalára; úgy véli, hogy a 

képviselői érdekeltségi nyilatkozatokat 

gépi olvasásra alkalmas formátumban 

kellene közzétenni; véleménye szerint az 

eseti etikai tanácsadó bizottságoknak 

munkájukat átláthatóbban kellene 

végezniük; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/25 

Módosítás  25 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – 2 franciabekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

- volt képviselők európai 

intézményeket célzó lobbitevékenységei 

olyan időszakban, amely alatt átmeneti 

juttatásra jogosultak; 

- a volt képviselők részéről 

várakozási időszak az átmeneti juttatásra 

jogosultság időszaka alatt, mielőtt az 

európai intézményekre irányuló 

lobbitevékenységet kezdenének; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/26 

Módosítás  26 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

73 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. üdvözli, hogy a főigazgatók 

körében a 2014. évi 18,2% / 81,8%-

ról 2015-ben 33,3% / 66,7%-ra javult a 

nemek közötti egyensúly, megjegyzi 

ugyanakkor, hogy az igazgatók körében a 

nemek közötti egyensúly a 2014. évi 34% / 

66%-ról 31,1% / 68,9%-ra romlott 2015-

ben; megjegyzi, hogy az osztályvezetők 

körében a nemi egyensúly tovább javult, a 

2014. év végi 30% / 70%-ról 2015 végére 

31,2% / 66,8%-ra nőtt; hangsúlyozza, hogy 

ezért továbbra is fennáll az egyensúlyhiány 

a vezető beosztások terén, és hogy 

továbbra is rendkívül fontos az ezekre az 

álláshelyekre vonatkozó esélyegyenlőségi 

program; 

73. üdvözli, hogy a főigazgatók 

körében a 2014. évi 18,2% / 81,8%-

ról 2015-ben 33,3% / 66,7%-ra javult a 

nemek közötti egyensúly, megjegyzi 

ugyanakkor, hogy az igazgatók körében a 

nemek közötti egyensúly a 2014. évi 34% / 

66%-ról 31,1% / 68,9%-ra romlott 2015-

ben; emlékeztet arra, hogy a Parlament 

személyzetének abszolút többségét nők 

alkotják, de a vezető beosztásoknak 

csupán korlátozott részét töltik be nők; 
megjegyzi, hogy az osztályvezetők körében 

a nemi egyensúly tovább javult, a 2014. év 

végi 30% / 70%-ról 2015 végére 31,2% / 

66,8%-ra nőtt; hangsúlyozza, hogy ezért 

továbbra is fennáll az egyensúlyhiány a 

vezető beosztások terén, és hogy továbbra 

is rendkívül fontos az ezekre az 

álláshelyekre vonatkozó esélyegyenlőségi 

program; határozott véleménye szerint 

2019-re a Parlamentben a vezető 

beosztások legalább 40%-át nőknek kell 

betölteniük; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/27 

Módosítás  27 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

137 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

137. kéri az Elnökséget, hogy 

tanulmányozzon egy ösztönző rendszert, 

amely támogatja a hatékony közlekedést az 

otthon és a munkahely közötti ingázás 

terén; 

137. kéri az Elnökséget, hogy 

tanulmányozzon egy ösztönző rendszert, 

amely támogatja a hatékony közlekedést az 

otthon és a munkahely közötti ingázás 

terén, előmozdítva a fenntarthatóbb és 

hatékonyabb közlekedést az otthon és a 

munkahely közötti ingázás tekintetében, 

egyúttal biztosítva a brüsszeli régió a 

munkavállalók parkolási területeire 

vonatkozó COBRACE jogszabályának 

teljesítését is; a Parlament 

sofőrszolgálatával kapcsolatban 

emlékeztet, hogy immár közvetlen 

vasútkapcsolat van a Parlament brüsszeli 

telephelye és a repülőtér között, és 

kiemeli, hogy a parlamenti 

gépjárműflottával kapcsolatos minden 

közbeszerzési határozatnál és az új 

gépjárművek kiválasztásánál az európai 

ökológiai teljesítménymérő (Ecoscore) 

pontrendszer tekintetében emiatt csökkent 

mértékű igényt kell figyelembe venni; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/28 

Módosítás  28 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

144 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

144. aggodalommal jegyzi meg, hogy 

bizonyos pártok és alapítványok 

(Szövetség a Közvetlen Demokráciáért 

Európában, Mozgalom a Szabad és 

Demokratikus Európáért, Kezdeményezés 

a Közvetlen Demokráciáért Európában, 

Alapítvány a Szabad és Demokratikus 

Európáért) esetében súlyos 

szabálytalanságokat tártak fel a nemzeti 

pártok tiltott – közvetlen vagy közvetett – 

finanszírozása és az adományok terén; 

144. aggodalommal jegyzi meg, hogy 

bizonyos pártok és alapítványok 

(Szövetség a Közvetlen Demokráciáért 

Európában, Mozgalom a Szabad és 

Demokratikus Európáért, Kezdeményezés 

a Közvetlen Demokráciáért Európában, 

Alapítvány a Szabad és Demokratikus 

Európáért) esetében súlyos 

szabálytalanságokat tártak fel a nemzeti 

pártok tiltott – közvetlen vagy közvetett – 

finanszírozása és az adományok terén; 

határozott véleménye, hogy 

haladéktalanul korrekciós intézkedéseket 

kell hozni, amint a szabálytalanságok 

bebizonyosodnak és megerősítést nyernek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/29 

Módosítás  29 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

145 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

145. aggodalmát fejezi ki a Parlamentet 

e szabálytalanságok következtében érő 

reputációs kockázat miatt, és meg van 

győződve arról, hogy gyors és eredményes 

intézkedéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy a jövőben megelőzzék és kezeljék a 

hasonló szabálytalanságokat; 

145. aggodalmát fejezi ki a Parlamentet 

e szabálytalanságok következtében érő 

reputációs kockázat miatt, és meg van 

győződve arról, hogy gyors és eredményes 

intézkedéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy a jövőben megelőzzék és kezeljék a 

hasonló szabálytalanságokat; úgy véli 

azonban, hogy e szabálytalanságok csak 

néhány politikai párt és alapítvány 

esetében fordultak elő; úgy véli, hogy e 

szabálytalanságoknak nem kellene 

megkérdőjelezniük a többi politikai párt és 

alapítvány pénzügyi irányítását; 

Or. en 

 


