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11.4.2018 A8-0105/37 

Módosítás  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. felhívja az Elnökséget és a 

főtitkárt, hogy tegyenek jelentést 

különösen a következő, a Parlament által 

már a 2015. évi mentesítésről szóló 

állásfoglalásában elfogadott ajánlásokról: 

 - az Elnökség felkérése arra, hogy 

az Elnökség napirendjét tegyék közzé az 

intraneten jóval az ülések előtt, az ülések 

jegyzőkönyveit pedig hamarabb, 

valamennyi nyelvi változat rendelkezésre 

állását és az Elnökséghez a főtitkár által 

benyújtott releváns dokumentumok 

parlamenti weboldalon géppel olvasható 

formátumban való közzétételére irányuló 

felkérést megelőzően tegyék közzé, kivéve, 

ha az ezekben foglalt információk jellege 

miatt – például a személyes adatok 

védelme esetében – ez nem lehetséges;1a 

 - a főtitkár felkérése arra, hogy azon 

képviselők számára, akik szeretnék saját 

honlapjukon közzétenni a számukra a 

Parlament által folyósított juttatás 

részleteit, biztosítsa a megfelelő, könnyen 

újrafeldolgozható adatokat; 1b 

 - a Parlament igazgatásának 

felkérése egy jelentés készítésére arról, 

hogy az érdekképviselők és egyéb külső 

szervezetek hogyan használják a 

Parlament épületeit; 1c 
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 - amiatti aggályai, hogy a képviselők 

jelenlegi magatartási kódexét esetleg 

tovább kell javítani az összeférhetetlenség 

elkerülése érdekében, különös figyelmet 

fordítva az alábbiakra: 1d 

  - a képviselők fizetett 

mellékállásai; 

  - volt képviselők európai 

intézményeket célzó lobbitevékenységei 

olyan időszakban, amely alatt átmeneti 

juttatásra jogosultak; 

  - a képviselők érdekeltségi 

nyilatkozatainak nyilvántartásba vétele; 

  - a tanácsadó bizottság 

összetétele és hatásköre; 

 - az Elnökség felkérése arra, hogy 

folytasson párbeszédet a helyi 

önkormányzatokkal annak megvizsgálása 

érdekében, hogy az utóbbiak hogyan 

járulhatnak hozzá az Európai Történelem 

Házának finanszírozásához; 1e 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament 2017. 

április 27-i állásfoglalása az Európai 

Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz, (40) és (41) bekezdés – Európai 

Parlament (2016/2152(DEC)) 

 1b Az Európai Parlament 2017. 

április 27-i állásfoglalása az Európai 

Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz, (47) bekezdés – Európai 

Parlament (2016/2152(DEC)) 

 1c Az Európai Parlament 2017. 

április 27-i állásfoglalása az Európai 

Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 
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szakasz, (51) bekezdés – Európai 

Parlament (2016/2152(DEC)) 

 1d Az Európai Parlament 2017. 

április 27-i állásfoglalása az Európai 

Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz, (52) bekezdés – Európai 

Parlament (2016/2152(DEC)) 

 1e Az Európai Parlament 2017. 

április 27-i állásfoglalása az Európai 

Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz, (69) bekezdés – Európai 

Parlament (2016/2152(DEC)) 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/38 

Módosítás  38 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 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. 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, például oly 

módon, hogy már nem bocsát a képviselők 

rendelkezésére repülőtéri 

gépjárműszolgáltatást abban az időben, 

amikor közvetlen vonatjáratok is 

rendelkezésre állnak; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/39 

Módosítás  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

57 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 57a. megállapítja, hogy a Lux-díj 

nézettségének mértéke még mindig igen 

alacsony, és felveti a kérdést, hogy 

indokolt-e a díj; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/40 

Módosítás  40 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

57 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 57b. ismételten kéri az Elnökséget, hogy 

továbbra is folytasson párbeszédet a helyi 

önkormányzatokkal annak megvizsgálása 

érdekében, hogy az utóbbiak hogyan 

járulhatnak hozzá még jobban az Európai 

Történelem Házának finanszírozásához; 

Or. en 



 

AM\1150849HU.docx  PE618.413v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0105/41 

Módosítás  41 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 64a. megállapítja azonban, hogy az 

ilyen kiszervezési döntések nem adnak 

magyarázatot a külső személyzet minden 

tagjának alkalmazására, többek között az 

Innovációs és Technológiai Támogatási 

Főigazgatóságon (DG ITEC) nehéz 

indokolni a külső alkalmazottak és a 

tisztviselők arányát; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/42 

Módosítás  42 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 87a. ismételten mély sajnálatának ad 

hangot az arra vonatkozó döntés miatt, 

hogy a képviselők és asszisztenseik 

brüsszeli irodáiban lecserélik a bútorokat; 

megjegyzi, hogy a legtöbb bútor 

tökéletesen ellátja funkcióját és 

elfogadhatóan néz ki, ezért egyáltalán 

nincs szükség lecserélésükre; úgy véli, 

hogy néhány képviselő visszajelzése – 

ellentétben egy általános felméréssel – 

önmagában nem jelent elegendő indokot a 

változtatásra, és a Parlament 

igazgatásának ízléssel, divattal és a 

divatjamúlt stílussal kapcsolatos érvei is 

elfogadhatatlanok; egyes bútordarabokat 

csak akkor kell lecserélni, ha azok 

egyértelműen megrongálódtak, 

veszélyesek vagy jelentős egészségügyi 

kockázatot kell elkerülni a munkahelyen 

valamilyen egyedi vagy általános okból 

(például ergonomikusabb irodai asztalok 

vagy székek kifejlesztése); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/43 

Módosítás  43 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 87b. emlékezteti a főtitkárt a 

Személyzeti Bizottság által a közös 

személyzeti irodákkal kapcsolatban végzett 

felmérés eredményére, amelynek 

eredményeként 3000 válasz született, 

amelyekben a személyzet 80%-a kifejezte, 

hogy ellenzi a közös irodákat; kéri a 

főtitkárt, hogy dolgozzon ki tervet a 

személyzettel való egyeztetésre, és kövesse 

nyomon a felmérés eredményeit; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0105/44 

Módosítás  44 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

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

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

100. rámutat arra, hogy a Parlament 

szavatolja a nyugdíjjogosultságok 

kifizetését, ha és amennyiben az alap nem 

tudja teljesíteni kötelezettségvállalásait; 

üdvözli a főtitkár azon bejelentését, mely 

szerint cselekvési tervet nyújtott be az 

Elnökséghez; 

100. rámutat arra, hogy jelenleg a 

Parlament szavatolja a 

nyugdíjjogosultságok kifizetését, ha és 

amennyiben az alap nem tudja teljesíteni 

kötelezettségvállalásait; ismételten felhívja 

az elnökséget, hogy a lehető leghamarabb 

értékelje a nyugdíjalap jelenlegi státuszát; 

kéri az Elnökséget, hogy sürgősen 

emlékeztesse saját magát 2009. április 1-

jei határozatára, amely szerint „a 

Parlament jogi felelősséget vállal, hogy 

biztosítsa a nyugdíjalap tagjainak 

jogosultságát a kiegészítő nyugdíjra, 

amely az alap kimerülését követően is 

megszerzett jogosultság marad”, és hogy 

találjon megoldást a hiány csökkentésére 

emelt összegű járulék befizetésével vagy az 

érintett korábbi képviselők arra történő 

felkérésével, hogy önkéntesen csökkentsék 

az önkéntes alapból származó nyugdíjukat 

vagy mondjanak le arról; üdvözli a 

főtitkár azon bejelentését, mely szerint 

cselekvési tervet nyújtott be az 

Elnökséghez; kéri az Elnökséget, hogy e 

tekintetben értékelje az alapot kezelő 

biztosítási társaság működését, illetve 

tegye közzé az alap kedvezményezettjeinek 

neveit, amennyiben ez összhangban van a 

személyes adatok védelméről szóló uniós 

jogszabályokkal; 
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Or. en 

 


