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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/38 

Módosítás  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

az S&D 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 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. kéri a belső ellenőrt, hogy éves 

jelentésében figyelmét jobban 

összpontosítsa a hiányosságokkal és/vagy 

szabálytalanságokkal kapcsolatos 

vonatkozásokra, és vezessen be eljárásokat 

a teljesítmény és az eredmények mérése 

érdekében; kéri továbbá, hogy a belső 

ellenőr készítsen jelentést a 

megbízatásának ellátása során azonosított 

problémákkal kapcsolatos nyomon 

követésről, fejleményekről és 

megoldásokról; 

21. kéri a belső ellenőrt, hogy éves 

jelentésében figyelmét jobban 

összpontosítsa a hiányosságokkal és/vagy 

szabálytalanságokkal kapcsolatos 

vonatkozásokra; kéri továbbá a belső 

ellenőrt, hogy bocsássa a Költségvetési 

Ellenőrző Bizottság rendelkezésére a 

megbízatásának ellátása során azonosított 

problémákkal kapcsolatos nyomon 

követésről, fejleményekről és 

megoldásokról szóló jelentést; kéri a 

főtitkárt, hogy vezessen be eljárásokat a 

teljesítmény és az eredmények mérése 

érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/39 

Módosítás  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

az S&D 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 

92 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 92 a. kéri a Parlamentet, hogy az 

esélyegyenlőség és a munkavállalók 

munkával kapcsolatos jogainak 

tiszteletben tartása érdekében fogadjon el 

az akkreditált parlamenti asszisztensek 

besorolására vonatkozó iránymutatásokat 

és dolgozzon ki az egyes besorolási 

osztályokra érvényes, a felelősségi köröket 

és feladatokat meghatározó világos 

munkaköri leírást; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/40 

Módosítás  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

32 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. emlékeztet az igazgatás által a 

Parlament 2013. évi mentesítésére 

vonatkozó kérdőív 75. kérdésére adott 

válaszra, azaz arra, hogy úgy határozott, 

„szakít a tartós kiküldetések 

gyakorlatával..., ... ami jelentős 

megtakarításokhoz vezet majd”, úgy véli 

azonban, hogy ennek homlokegyenest 

ellentmond az a tény, hogy a személyi 

állomány 13 tagja jelenleg tartós 

kiküldetésen van; véleménye szerint a 

személyi állomány valamely tagjának 

tartós – külföldi munkavégzési támogatás 

és napidíjak folyósítását is maga után 

vonó – kiküldetése olyan helyszínre, ahol 

a szóban forgó személy már eleve ott lakik 

és dolgozik, az adófizetők pénzének 

helytelen felhasználása, és ellentétes a 

személyzeti szabályzattal; ragaszkodik 

ahhoz, hogy tisztázzák minden tartós 

kiküldetés körülményeit, és hozzák 

nyilvánosságra azok indoklását és 

költségeit; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/41 

Módosítás  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

32 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. emlékeztet az igazgatás által a 

Parlament 2013. évi mentesítésére 

vonatkozó kérdőív 75. kérdésére adott 

válaszra, azaz arra, hogy úgy határozott, 

„szakít a tartós kiküldetések 

gyakorlatával..., ... ami jelentős 

megtakarításokhoz vezet majd”, úgy véli 

azonban, hogy ennek homlokegyenest 

ellentmond az a tény, hogy a személyi 

állomány 13 tagja jelenleg tartós 

kiküldetésen van; véleménye szerint a 

személyi állomány valamely tagjának 

tartós – külföldi munkavégzési támogatás 

és napidíjak folyósítását is maga után 

vonó – kiküldetése olyan helyszínre, ahol 

a szóban forgó személy már eleve ott lakik 

és dolgozik, az adófizetők pénzének 

helytelen felhasználása, és ellentétes a 

személyzeti szabályzattal; ragaszkodik 

ahhoz, hogy tisztázzák minden tartós 

kiküldetés körülményeit, és hozzák 

nyilvánosságra azok indoklását és 

költségeit; 

32. emlékeztet az igazgatás által a 

Parlament 2013. évi mentesítésére 

vonatkozó kérdőív 75. kérdésére adott 

válaszra, azaz arra, hogy úgy határozott, 

„szakít a tartós kiküldetések 

gyakorlatával..., ... ami jelentős 

megtakarításokhoz vezet majd”, megjegyzi 

azonban, hogy ennek homlokegyenest 

ellentmond az a tény, hogy a személyi 

állomány 13 tagja jelenleg tartós 

kiküldetésen van (elsősorban egyetemi 

tanulmányok/ösztöndíjak, illetve az uniós 

soros elnökségeket és a tájékoztatási 

irodákat segítő technikai támogatás 

céljából); 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

24.4.2017 A8-0153/42 

Módosítás  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

33 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. emlékeztet arra, hogy az Unió 

minden tisztviselőjének és egyéb 

alkalmazottjának (még a kabinetekben 

dolgozóknak is) kizárólag az Unió 

érdekeit szem előtt tartva kell végezniük 

feladataikat, a személyzeti szabályzatban 

lefektetett szabályoknak megfelelően; 

rámutat, hogy az Unió tisztviselőit az 

adófizetők pénzéből fizetik, amely nem 

arra való, hogy olyan sajtómunkatársat 

vagy egyéb alkalmazottat finanszírozzon, 

akiket az elnök bármely nemzeti politikai 

érdekének előmozdításával bíznak meg; 

felhívja az Elnökséget, hogy a Parlament 

szabályaiban rögzítsen egyértelmű 

rendelkezéseket; 

33. megjegyzi, hogy a személyzet egyik 

tagját a Kommunikációs Főigazgatóság 

vette fel, ebben az esetben a munkavégzés 

helye Brüsszel; emlékeztet arra, hogy a 

hosszú távú kiküldetés célja a német sajtó 

Európai Parlament munkája iránti 

megnövekedett érdeklődésének kielégítése 

volt (az igazgatás válasza a Költségvetési 

Ellenőrző Bizottság második kérdőívével 

kapcsolatban); ezzel kapcsolatban 

örvendetesnek tartja, hogy az alkalmazott 

teljes mértékben az intézmény érdekeit 

szolgálta; 

Or. en 

 


