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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0100/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Ombudsman 

2017/2143(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. elismeri, hogy az ombudsman a 

panaszok jelentős növekedését tapasztalja, 

és tudomásul veszi, hogy az ombudsman 

2016. évi éves jelentéséről szóló 

beszédében a költségvetés mérsékelt 

növelését kérte a Parlamenttől további 

többnyelvű alkalmazottak felvétele 

céljából; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

a létszámcsökkentés következtében az 

egyes szervezeti egységeknél rendelkezésre 

álló fennmaradó erőforrások nem teszik 

lehetővé a növekvő munkateher kezelését; 

felhívja a költségvetési hatóságokat, hogy 

tartsák szem előtt a létszámcsökkentés 

hosszú távú hatását, különös tekintettel az 

ombudsman azon képességére, hogy 

javítson a nemek közötti és a földrajzi 

egyensúlyon, valamint amikor megtervezik 

a személyzet számára rendelkezésre álló 

pénzügyi források jövőbeli elosztását, 

építsenek a tapasztalt tisztviselők azon 

képességére, hogy átvegyék a vezetői 

posztokat; 

18. elismeri, hogy az ombudsman a 

panaszok jelentős növekedését tapasztalja, 

és tudomásul veszi, hogy az ombudsman 

2016. évi éves jelentésében a költségvetés 

növelését kérte a Parlamenttől további 

többnyelvű alkalmazottak felvétele 

céljából; felhívja a költségvetési 

hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a 

létszámcsökkentés hosszú távú hatását, 

különös tekintettel az ombudsman azon 

képességére, hogy javítson a nemek közötti 

és a földrajzi egyensúlyon, valamint 

amikor megtervezik a személyzet számára 

rendelkezésre álló pénzügyi források 

jövőbeli elosztását, építsenek a tapasztalt 

tisztviselők azon képességére, hogy 

átvegyék a vezetői posztokat; 

Or. en 
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Ingeborg Gräßle 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. sajnálattal veszi tudomásul az 

Egyesült Királyság azon döntését, hogy 

kilép az Európai Unióból; felhívja a 

figyelmet arra, hogy jelen pillanatban nem 

lehet előrejelzést tenni az igazgatási, 

pénzügyi, emberi és egyéb 

következményekkel kapcsolatban; kéri az 

ombudsmant és a Számvevőszéket, hogy 

végezzenek hatásvizsgálatokat és 2018 

végéig tájékoztassák a Parlamentet az elért 

eredményekről; 

24. tudomásul veszi az Egyesült 

Királyság azon döntését, hogy kilép az 

Európai Unióból; felhívja a figyelmet arra, 

hogy jelen pillanatban nem lehet 

előrejelzést tenni az igazgatási, pénzügyi, 

emberi és egyéb következményekkel 

kapcsolatban; kéri az ombudsmant és a 

Számvevőszéket, hogy végezzenek 

hatásvizsgálatokat és 2018 végéig 

tájékoztassák a Parlamentet az elért 

eredményekről; 

Or. en 

 


