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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0105/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. megállapítja, hogy a Parlament 

2016-ban összesen 1 838 613 983 EUR 

összegű végleges előirányzattal 

rendelkezett, ami a többéves pénzügyi 

keret8 uniós intézmények 2016. évi 

igazgatási kiadásaira elkülönített V. 

fejezetének 19,39 %-át tette ki, és 

összességében 2,4 %-os növekedést 

jelentett a 2015. évi költségvetéshez képest 

(1 794 929 112 EUR); 

5. megállapítja, hogy a Parlament 

2016-ban összesen 1 838 613 983 EUR 

összegű végleges előirányzattal 

rendelkezett, ami a többéves pénzügyi 

keret8 uniós intézmények 2016. évi 

igazgatási kiadásaira elkülönített V. 

fejezetének 19,39 %-át tette ki, és 

összességében 2,4%-os növekedést 

jelentett a 2015. évi költségvetéshez képest 

(1 794 929 112 EUR); sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy a Parlament 2016. évi 

költségvetése nem tartalmazza az 

előirányzatok csökkentését az előző évi 

végrehajtáshoz képest, ezért 

elégedetlenséggel állapítja meg, hogy a 

politikával kapcsolatos költségek évről 

évre növekednek; 

_________________ _________________ 

8 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről 

8 A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. arra ösztönzi a főtitkárt, hogy 

tárgyaljon a Belga Vasutakkal, hogy 

indítsanak több közvetlen járatot a 

brüsszeli-luxembourgi pályaudvar és a 

Zaventem repülőtér között a képviselők 

érkezési és indulási csúcsidejében, hogy 

takarékoskodni lehessen az utazásra szánt 

idővel, ugyanakkor csökkenthető legyen a 

képviselők szénlábnyoma; kéri a 

titkárságot, hogy támogassa a képviselők 

vasúton történő utazását; 

35. úgy véli, hogy a képviselők 

számára nyújtott szállítási szolgáltatást 

kizárólag abból a célból lenne szabad 

igénybe venni, hogy a képviselő eljusson a 

repülőtérről vagy állomásról a Parlament 

épületeibe, illetve vissza, és hogy a 

költségek optimalizálása érdekében erre a 

célra minibuszokról kellene gondoskodni; 

emlékeztet továbbá arra, hogy a 

képviselőknek lehetőségük van a vasúti 

közlekedés ingyenes használatára 

Belgiumban; arra ösztönzi a főtitkárt, hogy 

tárgyaljon a Belga Vasutakkal, hogy 

indítsanak több közvetlen járatot a 

brüsszeli-luxembourgi pályaudvar és a 

Zaventem repülőtér között a képviselők 

érkezési és indulási csúcsidejében, és kéri 

a titkárságot, hogy támogassa a 

képviselők vasúton történő utazását, hogy 

ugyanakkor csökkenthető legyen a 

képviselők szénlábnyoma; 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. tudomásul veszi, hogy a 

Számvevőszék szerint a Parlament több 

földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedésének költsége eléri az évi 114 

millió EUR-t; tudomásul veszi az uniós 

intézmények székhelyeinek elhelyezéséről 

szóló, 2013. november 20-i 

állásfoglalásában foglalt megállapítást, 

amely szerint a személyzeti szabályzat 

hatálya alá tartozó parlamenti személyzet 

valamennyi kiküldetésének 78%-át 

közvetlenül az a tény okozza, hogy a 

parlamenti szervezeti egységek földrajzilag 

szétszórtan helyezkednek el; emlékeztet 

arra, hogy becslések szerint ezen 

elkülönülés környezeti hatása jelentős, 

ugyanis 11 000 és 19 000 tonna közötti 

mennyiségű CO2 kibocsátását jelenti; kéri 

a Tanácsot, hogy találjon megoldást az 

adófizetők pénzének említett 

elpazarlására; 

38. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Számvevőszék szerint a Parlament több 

földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedésének költsége eléri az évi 114 

millió EUR-t; tudomásul veszi az uniós 

intézmények székhelyeinek elhelyezéséről 

szóló, 2013. november 20-i 

állásfoglalásában foglalt megállapítást, 

amely szerint a személyzeti szabályzat 

hatálya alá tartozó parlamenti személyzet 

valamennyi kiküldetésének 78%-át 

közvetlenül az a tény okozza, hogy a 

parlamenti szervezeti egységek földrajzilag 

szétszórtan helyezkednek el; emlékeztet 

arra, hogy becslések szerint ezen 

elkülönülés környezeti hatása jelentős, 

ugyanis 11 000 és 19 000 tonna közötti 

mennyiségű CO2 kibocsátását jelenti; 

sajnálattal állapítja meg, hogy 2016-ban 

az európai parlamenti képviselőknek csak 

a strasbourgi plenáris ülések kapcsán 

felmerülő úti költségei megtérítésének a 

teljes költsége elérte 21 352 262 eurót; 
kéri a Tanácsot, hogy találjon megoldást 

arra, hogy az Európai Parlament egyetlen 

székhellyel rendelkezzen annak 

érdekében, hogy ne pazarolják az 

adófizetők pénzét; 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

99 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

99. ismételten hangsúlyozza az 

önkéntes nyugdíjalappal kapcsolatos 

folyamatos problémákat, és kéri az 

Elnökséget és a főtitkárt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy megakadályozható 

legyen annak idő előtti 

fizetésképtelensége, ugyanakkor elkerülve 

a parlamenti költségvetést érintő 

hatásokat; 

99. ismételten hangsúlyozza az 

önkéntes nyugdíjalappal kapcsolatos 

folyamatos problémákat, és kéri az 

Elnökséget és a főtitkárt, hogy intézkedjen 

annak érdekében, hogy elkerüljék a 

parlamenti költségvetést érintő hatásokat; 

sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy 

jelenleg óriási a szakadék a politikával 

foglalkozó privilégiumai és a közösségtől 

a nyugdíjak terén megkövetelt hatalmas 

áldozatok között; ezért kéri, hogy 

számítsák újra az uniós költségvetésből 

azon korábbi képviselők számára juttatott 

társadalombiztosítási ellátásokat, akik a 

jelenlegi statútum hatályba lépését 

megelőzően és azt követően szereztek 

jogosultságot; 

Or. en 
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Módosítás  5 

Marco Valli, Laura Agea 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

2017/2137(DEC) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

131 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

131. 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; úgy véli, hogy meg kell 

erősíteni a Parlament belső ellenőrzési 

mechanizmusait; 

131. aggodalmát fejezi ki a Parlamentet 

e szabálytalanságok következtében érő 

reputációs kockázat miatt; úgy véli, hogy 

az európai politikai pártoknak és 

alapítványoknak teljes mértékben saját 

forrásoktól kellene függniük és meg 

kellene szüntetniük a parlamenti 

költségvetéstől való függőségüket; ezért 

kéri, hogy teljesen töröljék el a 

hozzájárulásokat és támogatásokat annak 

érdekében, hogy a polgárok gazdasági 

forrásai helytelen vagy csalárd 

felhasználásának bármiféle kockázatát ki 

lehessen küszöbölni; 

Or. en 

 


