
 

AM\1147850HU.docx  PE616.073v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.3.2018 A8-0041/51 

Módosítás  51 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5a. hangsúlyozza, hogy a Parlament 

csak akkor fogja hozzájárulását adni a 

következő többéves pénzügyi kerethez, ha 

a Tanács és a Bizottság kötelezettséget 

vállal arra, hogy a Szerződés következő 

módosításakor módosítja az EUMSZ 311. 

cikkét annak érdekében, hogy a 

bevételnövelési felelősségük tekintetében 

biztosított legyen a Tanács és a Parlament 

közötti paritás; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Módosítás  52 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  5b. felhívja a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy a Szerződés jövőbeni 

felülvizsgálatával összefüggésben 

támogassák a Parlamentnek az EUMSZ 

311. cikkének módosítására irányuló 

kérését, ami megerősítené a Parlament 

szerepét a saját források elfogadására 

irányuló eljárásban; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Módosítás  53 

Gérard Deprez 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja 

2017/2053(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 

Szerződés új rendelkezéseket vezetett be a 

saját forrásokra vonatkozó végrehajtási 

jogszabályokra vonatkozóan, lehetővé téve 

a Tanács számára, hogy a Parlament 

egyetértését követően minősített 

többséggel rendeletet fogadjon el; sajnálja 

azonban, hogy számos végrehajtási 

rendelkezés – különösen a GNI-források 

kiszámítására vonatkozóak – továbbra is a 

sajátforrás-határozat részét képezik; ezért 

felszólít a sajátforrás-határozat 

gördülékenyebb elfogadási eljárására, 

amelyet a rendes jogalkotási eljárás 

keretében kell elfogadni, ami a Tanács 

minősített többségi szavazását és a 

Parlament együttdöntését vonja maga 

után; emlékeztet arra, hogy az EUSZ 48. 

cikkének (7) bekezdése szerint az Európai 

Tanács határozatot fogadhat el, amely 

lehetővé teszi, hogy a nem a rendes 

jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó 

aktusokat mégis ezen eljárás alapján 

kezeljék, amely továbbra is egy jóval 

demokratikusabb és nyitottabb eljárás; 

felhívja az Európai Tanácsot, hogy 

haladéktalanul indítsa el ezt a 

mechanizmust; 

7. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 

Szerződés új rendelkezéseket vezetett be a 

saját forrásokra vonatkozó végrehajtási 

jogszabályokra vonatkozóan, lehetővé téve 

a Tanács számára, hogy a Parlament 

egyetértését követően minősített 

többséggel rendeletet fogadjon el; sajnálja 

azonban, hogy számos végrehajtási 

rendelkezés – különösen a GNI-források 

kiszámítására vonatkozóak – továbbra is a 

sajátforrás-határozat részét képezik; ezért 

felszólít a sajátforrás-határozat 

gördülékenyebb elfogadási eljárására; 

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 

a Szerződés jövőbeni felülvizsgálatával 

összefüggésben támogassák a 

Parlamentnek az EUMSZ 311. cikkének 

módosítására irányuló kérését, ami 

megerősítené a Parlament szerepét a saját 

források elfogadására irányuló 

eljárásban; 

Or. en 
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