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13.4.2018 A8-0137/65 

Módosítás  65 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

152 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 152a. megjegyzi, hogy a DG REGIO 

kiemeli az Európa 2020 stratégia 

célkitűzéseihez való hozzájárulását:  

a) munkahelyteremtés, növekedés és 

beruházás; 

b) a digitális egységes piac fejlesztése; 

c) nagyobb energiahatékonyság és 

digitális egységes piac; 

d) az egységes piac hatékonyságának 

fokozása; valamint 

e) a migránsok eredményes 

integrációjának támogatása; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Módosítás  66 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

204 bekezdés – g a pont (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 ga) annak vizsgálata, hogy az előzetes 

feltételrendszer 2020 utáni időszakban 

való fenntartása jelentősen javítaná-e a 

kohéziós politika hatékonyságát és 

eredményességét; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Módosítás  67 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

205 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

205. ragaszkodik hozzá, hogy a DG 

REGIO és a DG EMPL – a Parlament 

ismételt kérésének megfelelően – az 

országspecifikus ajánlásokra vonatkozó 

javaslatait saját éves tevékenységi 

jelentésében tegye közzé; 

205. tudomásul veszi az Oettinger biztos 

által az előadónak adott részletes választ 

és azt a következtetést, hogy az éves 

tevékenységi jelentéseknek nem célja az 

országspecifikus ajánlások elősegítése; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Módosítás  68 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

230 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

230. hangsúlyozza, hogy hiányosságokat 

észleltek különösen az irányítási és 

ellenőrzési rendszert illetően 

Magyarországon (a kifizető ügynökség 

késedelmes vezetői nyilatkozata és a 

zöldítést ösztönző támogatás 

hiányosságai), Bulgáriában (a 

zöldségtermesztés „zöldítése” és a 

mezőgazdasági termelők „zöld” 

besorolása), Lengyelországban (a zöldítést 

ösztönző támogatás tekintetében) és 

Olaszországban (a területek és az aktív 

mezőgazdasági termelők 

támogathatóságának helyes 

meghatározásával kapcsolatos 

hiányosságok); 

törölve 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Módosítás  69 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

253 bekezdés – a pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) a mezőgazdasági termelők csak 

akkor részesüljenek a KAP-kifizetésekben, 

ha megfelelnek az alapvető környezeti 

szabályok egy olyan együttesének, köztük 

a jelenlegi jó mezőgazdasági és környezeti 

állapotra vonatkozó előírásoknak és a 

zöldítési követelményeknek, amelyek 

meghaladják a környezetvédelmi 

jogszabályok előírásait; e tekintetben 

üdvözli a Bizottság „eredményközpontú 

uniós költségvetés” megközelítésének 

mögöttes logikáját; úgy véli, hogy a 

jövőbeli végrehajtási rendszernek 

eredményorientáltabbnak kell lennie; 

a) a mezőgazdasági termelők csak 

akkor részesüljenek a KAP  

környezetbarátabbá válást előmozdító 

kifizetéseiből, ha megfelelnek az alapvető 

környezeti szabályok egy olyan 

együttesének, köztük a jelenlegi jó 

mezőgazdasági és környezeti állapotra 

vonatkozó előírásoknak és a zöldítési 

követelményeknek, amelyek meghaladják 

a környezetvédelmi jogszabályok 

előírásait; e tekintetben üdvözli a Bizottság 

„eredményközpontú uniós költségvetés” 

megközelítésének mögöttes logikáját; úgy 

véli, hogy a jövőbeli végrehajtási 

rendszernek eredményorientáltabbnak kell 

lennie; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Módosítás  70 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

288 bekezdés – a pont 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

a) a jelentős uniós támogatás ellenére 

a görögországi és olaszországi 

befogadóállomások 2016 végén sem voltak 

megfelelőek; 

a) a jelentős uniós támogatás ellenére 

a görögországi és olaszországi 

befogadóállomások 2016 végén sem voltak 

megfelelőek; továbbá nem gondoskodtak 

szükséges forrásokról azon tagállamok 

számára, amelyek olyan harmadik 

országokkal határosak, amelyek jövőbeli 

migrációs válságok idején migrációs 

célállomásokká válhatnak; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Módosítás  71 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

294 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 294a. ennek kapcsán kéri, hogy a 

biztosok ismertessék valamennyi 

érdekeltségüket (részvények, 

igazgatótanácsi tagság, tanácsadási 

tevékenység, közeli alapítványban betöltött 

tagság stb.) valamennyi olyan 

vállalkozásban, amelynek a tagjai voltak, 

ideértve a közeli családtagok 

érdekeltségeit, illetve azokat a 

változásokat, amelyekre jelöltségük 

ismertté válása után került sor; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Módosítás  72 

Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

310 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

310. a közelmúltban jutott tudomására, 

hogy a JMO II első építési fázisa csak 

2020-ban, míg a második szakasz 2024-

ben fejeződik csak be; megjegyzi, hogy a 

Bizottság a következő magyarázatokkal 

szolgál a késedelmekre vonatkozóan: 

310. a közelmúltban jutott tudomására, 

hogy a JMO II első építési fázisát 

valószínűleg 2020 elején adják át, míg a 

második szakaszt 2024 elején; tudomásul 

veszi a Bizottságnak a késések okaival 

kapcsolatban adott magyarázatait, és kéri, 

hogy e magyarázatok alátámasztására 

nyújtson be dokumentumokat, valamint az 

épület átadásának késedelméből eredő 

költségek részletes lebontását; 

Or. es 

 

 


