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11.4.2018 A8-0137/20 

Módosítás  20 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

292 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 292b. rámutat, hogy a Bizottság tagjai a 

megbeszélés jegyzőkönyve szerint mind 

máshogy írták le a Barroso úrral és a 

Goldman Sachs International-lal tartott 

találkozót; arra a következtetésre jut, hogy 

a Barroso úrral folytatott találkozó vagy 

nem lobbimegbeszélés volt – mely esetben 

nem tartották be az európai 

ombudsmannak tett ígéretet és a Bizottság 

jegyzőkönyve nem felel meg az 

átláthatósági nyilvántartás 

követelményeinek –, vagy azt 

érdekképviseleti találkozónak tekintették – 

mely esetben az ad hoc etikai bizottság 

által szabott egyik feltételt sértették meg; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/21 

Módosítás  21 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

296 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 296a. kéri a Bizottságot, hogy készítsen 

és tegyen közzé éves jelentést a független 

etikai bizottság számára; megerősíti, hogy 

a független etikai bizottság bármilyen 

ajánlást tehet a magatartási kódex 

javítását vagy végrehajtását illetően; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/22 

Módosítás  22 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

296 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 296b. felteszi a kérdést, hogy vajon a 

főtitkár álláshirdetés nélküli közelmúltbeli 

kinevezése a szolgálat érdekében történt-e, 

különös tekintettel arra, hogy a korábbi 

kabinetfőnököt előzetesen tájékoztatták a 

főtitkár visszavonulási szándékáról, és 

más potenciális jelöltek nem 

jelentkezhettek; hangsúlyozza, hogy az, 

hogy az állást nem hirdették meg, nem 

felel meg az átláthatóságra vonatkozó 

modern elveknek; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/23 

Módosítás  23 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

322 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 322a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság második uniós antikorrupciós 

jelentésében (ARES (2017)455202) már 

nem szerepelnek országonkénti jelentések; 

felhívja a Bizottságot, hogy az európai 

szemesztertől elkülönítve kezdjen ismét 

tagállamonként beszámolni a korrupció 

helyzetéről, ideértve az EU által 

támogatott korrupcióellenes erőfeszítések 

hatékonyságát; határozottan sürgeti a 

Bizottságot, hogy a korrupció elleni 

erőfeszítésekre ne csak gazdasági 

szempontból tekintsen; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/24 

Módosítás  24 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

322 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 322b. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tegyen újabb erőfeszítéseket annak 

érdekében, hogy az EU aláírja a GRECO-

t (a korrupció ellen fellépő államok 

csoportja); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/25 

Módosítás  25 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

322 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 322c. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Parlament önkéntes nyugdíjalapjának 

biztosításmatematikai hiánya növekedett; 

rámutat, hogy egyes biztosok az Európai 

Parlament volt képviselőiként nyugdíjban 

részesülnek az önkéntes nyugdíjalapból, 

miközben aktív biztosi státuszt töltenek be; 

felhívja az érintett biztosokat, hogy 

önkéntesen mondjanak le e nyugdíjukról 

vagy csökkentsék az önkéntes 

nyugdíjalapból felvett összeget; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/26 

Módosítás  26 

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

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

323 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

323. tudomásul veszi a Parlament D. 

Tematikus Főosztálya által készített 

„Átmeneti juttatások volt uniós 

tisztségviselőknek – túl kevés feltétel?” 

című tanulmány eredményeit és ajánlásait; 

felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe ezeket az ajánlásokat, és 

kezdeményezze a volt uniós tisztségviselők 

átmeneti ellátásainak felülvizsgálatát azzal 

a céllal, hogy növelje az ellátások 

átláthatóságát, valamint az Unió 

költségvetésére vonatkozó, polgárokkal 

szembeni elszámoltathatóságot; 

323. tudomásul veszi a Parlament D. 

Tematikus Főosztálya által készített 

„Átmeneti juttatások volt uniós 

tisztségviselőknek – túl kevés feltétel?” 

című tanulmány eredményeit és ajánlásait; 

felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe ezeket az ajánlásokat, és 

kezdeményezze a volt uniós tisztségviselők 

átmeneti ellátásainak felülvizsgálatát azzal 

a céllal, hogy növelje az ellátások 

átláthatóságát, valamint az Unió 

költségvetésére vonatkozó, polgárokkal 

szembeni elszámoltathatóságot; felszólítja 

különösen a volt uniós tisztségviselőket, 

hogy ne folytassanak lobbitevékenységet 

az uniós intézményekben mindaddig, amíg 

átmeneti ellátásban részesülnek; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/27 

Módosítás  27 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

326 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

326. bár üdvözli az elért eredményeket, 

megjegyzi, hogy a közös biztonság- és 

védelempolitika (KBVP) 10 polgári 

missziója közül 4 esetében a Bizottság még 

nem ismerte el, hogy megfelelnek a 

költségvetési rendelet 60. cikkének; sürgeti 

a Bizottságot, hogy fokozza az annak 

érdekében végzett munkát, hogy a 

Számvevőszék ajánlásával összhangban 

akkreditálja a KBVP valamennyi polgári 

misszióját, ezáltal lehetővé téve, hogy a 

közvetett irányítás keretében rájuk bízzák a 

költségvetés-végrehajtási feladatokat; 

326. aggodalommal veszi tudomásul, 

hogy a közös biztonság- és védelempolitika 

(KBVP) 10 polgári missziója közül 4 

esetében a Bizottság még nem ismerte el, 

hogy megfelelnek a költségvetési rendelet 

60. cikkének; sürgeti a Bizottságot, hogy 

fokozza az annak érdekében végzett 

munkát, hogy a Számvevőszék ajánlásával 

összhangban akkreditálja a KBVP 

valamennyi polgári misszióját, ezáltal 

lehetővé téve, hogy a közvetett irányítás 

keretében rájuk bízzák a költségvetés-

végrehajtási feladatokat; 

Or. en 

 

 


