
 

AM\1124078HU.docx  PE603.702v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/34 

Módosítás  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a PPE 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 

86 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. helyteleníti, hogy az Elnökség nem 

reagált a Parlament által a 2013. és 2014. 

évi mentesítési állásfoglalásban 

megfogalmazott azon kérésre, hogy az 

akkreditált parlamenti asszisztensekre is a 

személyzet többi tagjának járó napidíjak 

legyenek alkalmazandók; ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy 2009 óta nem kerültek 

kiigazításra a jelenlegi kiküldetési 

visszatérítési felső határértékek az 

akkreditált parlamenti asszisztensekre 

vonatkozóan, és hogy az akkreditált 

parlamenti asszisztensek és egyéb 

alkalmazottak közötti eltérés tovább 

növekedett legalább 40%-ra azt követően, 

hogy bevezették a Tanács által 2016. 

szeptember 9-én elfogadott új felső 

határértékeket, és 2016. szeptember 10-től 

a mai napig csak tisztviselőkre alkalmazták 

azokat; kéri ezért az Elnökséget, hogy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket 

ennek az egyenlőtlenségnek az orvoslására; 

86. helyteleníti, hogy az Elnökség nem 

reagált a Parlament által a 2013. és 2014. 

évi mentesítési állásfoglalásban 

megfogalmazott azon kérésre, hogy az 

akkreditált parlamenti asszisztensekre is a 

személyzet többi tagjának járó napidíjak 

legyenek alkalmazandók; kéri a főtitkárt, 

hogy bármely változtatás végrehajtása 

előtt nyújtson be egy becslést azon 

többletköltségekről, amelyeket e kiigazítás 

eredményezne; ugyanakkor hangsúlyozza, 

hogy 2009 óta nem kerültek kiigazításra a 

jelenlegi kiküldetési visszatérítési felső 

határértékek az akkreditált parlamenti 

asszisztensekre vonatkozóan, és hogy az 

akkreditált parlamenti asszisztensek és 

egyéb alkalmazottak közötti eltérés tovább 

növekedett legalább 40%-ra azt követően, 

hogy bevezették a Tanács által 2016. 

szeptember 9-én elfogadott új felső 

határértékeket, és 2016. szeptember 10-től 

a mai napig csak tisztviselőkre alkalmazták 

azokat; kéri ezért az Elnökséget, hogy 

tegye meg a szükséges intézkedéseket 

ennek az egyenlőtlenségnek az orvoslására; 

Or. en 
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Módosítás  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

a PPE 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 

126 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

126. aggodalmát fejezi ki a DG INTE és 

a tolmácsok képviselői között 2014 

januárjában kezdődött, problematikus 

szociális párbeszéd miatt, amelyben 

mindmáig nem született megállapodásra; 

felkéri a főtitkárt, hogy kezdeményezze az 

érintett felek közötti közvetítést az 

álláspontok kölcsönös megértésének 

javítása és annak érdekében, hogy minden 

fél számára elfogadható megoldást 

találjanak; 

126. elismeri a DG INTE és a tolmácsok 

képviselői között 2014 januárjában 

kezdődött szociális párbeszédet, amelyben 

mindmáig nem született megállapodásra; 

felhívja a főtitkárt, hogy kezdeményezze 

az érintett felek közötti közvetítést az 

álláspontok kölcsönös megértésének 

javítása és annak érdekében, hogy a 

Parlament érdekeivel összhangban álló 
megoldást találjanak; 

Or. en 
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Módosítás  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a PPE 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 

129 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

129. üdvözli a Parlament épületeiben és 

épületei körül a biztonság növelésére 

irányuló folyamatos erőfeszítéseket; 

elismeri, hogy a parlamenti biztonság 

annak a kényes egyensúlynak a fenntartását 

jelenti, amelynek értelmében egyrészről 

számos, a biztonság elérésére irányuló 

intézkedést hoznak, másrészt viszont ezzel 

egy túlzottan a biztonságra összpontosító 

rendszert alakítanak ki, ami lassítja a 

Parlament működését; ragaszkodik 

azonban ahhoz, hogy tovább kell javítani 

az épületek biztonságát, és felhívja a 

főtitkárt annak biztosítására, hogy az 

alkalmazottakat megfelelően kiképezzék 

feladatuk szakszerű ellátására, többek 

között vészhelyzetekben is; 

129. üdvözli a Parlament épületeiben és 

épületei körül a biztonság és a védelem 

növelésére irányuló folyamatos 

erőfeszítéseket; elismeri, hogy a parlamenti 

biztonság annak a kényes egyensúlynak a 

fenntartását jelenti, amelynek értelmében 

egyrészről számos védintézkedést 

figyelembe vesznek, másrészt viszont ezzel 

egy túlzottan a biztonságra összpontosító 

rendszert alakítanak ki, ami lassítja a 

Parlament működését; ragaszkodik 

azonban ahhoz, hogy tovább kell javítani a 

Parlament biztonságát, és felhívja a 

főtitkárt annak biztosítására, hogy az 

alkalmazottakat megfelelően kiképezzék 

feladatuk szakszerű ellátására, többek 

között vészhelyzetekben is; . 

Or. en 
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Módosítás  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a PPE 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 

131 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

131. felhívja a DG ITEC-et és a DG 

SAFE-t, hogy erősítsék hacker-ellenes 

tevékenységüket, tekintettel a 

kibertámadások elmúlt hónapokban 

megnövekedett veszélyére; 

131. felhívja a DG ITEC-et és a DG 

SAFE-t, hogy erősítsék meg a 

kibervédelmi képességeket, tekintettel a 

kibertámadások elmúlt hónapokban 

megnövekedett veszélyére; 

Or. en 

 


