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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.4.2018 A8-0146/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy a Parlament 

költségvetésének a 2019. évi 

költségvetésből való részesedését az V. 

fejezet alatti összegek 20%-a alatt kell 

tartani; megállapítja, hogy a 2019-es 

költségvetési javaslat szintje 18,53%-os, 

ami alacsonyabb, mint a 2018-ban elért 

érték (18,85%), és az elmúlt több mint 

tizenöt évben a legalacsonyabb részesedés 

az V. fejezetből; 

1. hangsúlyozza, hogy a Parlament 

költségvetésének a 2019. évi 

költségvetésből való részesedését az V. 

fejezet alatti összegek 20%-a alatt kell 

tartani; megállapítja, hogy a 2019-es 

költségvetési javaslat szintje 18,53%-os, 

ami alacsonyabb, mint a 2018-ban elért 

érték (18,85%); sajnálatának ad hangot, 

amiért a Parlament 2019. évi költségvetési 

javaslatának összegét 1 999 144 000 EUR-

ban határozták meg, következésképpen 

nem ért egyet a Parlament 2018. évi 

költségvetésével összehasonlítva a 2,48 %-

os emeléssel; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. támogatja az egyeztetési eljárás 

során az Elnökség és a Költségvetési 

Bizottság között 2018. március 26-án és 

2018. április 10-én létrejött megállapodást, 

melynek értelmében a 2018-as költségvetés 

növekedését 2,48 %-ban állapították meg, 

amely megfelel a 2019-es általános szintre 

vonatkozó, 1 999 144 000 eurót kitevő 

becsléseinek, annak érdekében, hogy az 

Elnökség által 2018. március 12-én 

jóváhagyott előzetes költségvetési 

javaslattervezetben megállapított kiadások 

szintjét csökkentsék 17,5 millió euróval, 

valamint hogy ennek megfelelően 

csökkentsék a következő költségvetési 

sorok tekintetében javasolt 

előirányzatokat: 1004 – Szokásos utazási 

költségek; 105 – Nyelv- és 

számítástechnikai tanfolyamok a 

képviselők számára; 1404 – Szakmai 

gyakorlatok egyetemi oklevéllel 

rendelkezők részére, támogatások és 

tisztviselői csereprogramok; 1612 – 

Továbbképzés; 1631 – Mobilitás; 2000 – 

Bérleti díjak; 2007 – Építkezések és 

épületek belső átalakítása; 2022 – Az 

épületek karbantartása, fenntartása, 

kezelése és tisztítása; 2024 – 

Energiafogyasztás; 2100 – Informatika és 

telekommunikáció; 2101 – Informatika és 

telekommunikáció – Az infrastruktúrával 

4. sajnálatosnak tartja az egyeztetési 

eljárás során az Elnökség és a 

Költségvetési Bizottság között 2018. 

március 26-án és 2018. április 10-én 

létrejött megállapodást, melynek 

értelmében a 2018-as költségvetés 

növekedését 2,48 %-ban állapították meg, 

amely megfelel a 2019-es általános szintre 

vonatkozó, 1 999 144 000 eurót kitevő 

becsléseinek; kiemeli, hogy az 17,5 millió 

eurós csökkenés nem tekinthető valódi 

csökkentésnek, mivel semmilyen 

megtakarításra nem került sor az elmúlt 

évekhez képest, csupán az Elnökség első 

javaslatával összehasonlítva jelent 

csökkenést, amely valójában 3,9%-os 

növelést javasolt a Parlament 2018. évi 

költségvetéséhez képest; hangsúlyozza, 

hogy határozottan szükség van jelentős 

megtakarításokra az egyeztetési eljárás 

során létrejött megállapodáshoz képest, és 

sajnálatának ad hangot a Parlament 

költségvetésének éves alapon történő 

növelése miatt; ezért kéri a Parlament 

kiadásainak csökkentését az előző évekhez 

képest annak érdekében, hogy a 

Parlament erőteljes jelzést küldjön a 

továbbra is nehéz gazdasági, társadalmi és 

történelmi időket élő polgároknak; 
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kapcsolatos ismétlődő tevékenységek; 

2105 – Informatika és telekommunikáció 

– Projektberuházások; 212 – Bútorok; 

214 – Műszaki berendezések és 

felszerelések; 230 – Irodaszerek, irodai 

eszközök és különböző fogyóeszközök; 238 

– Egyéb igazgatási költségek;  300 – 

Személyzeti kiküldetési költségek és a 

Parlament három munkahelyszíne közötti 

kiküldetésekhez kapcsolódó utazások; 302 

– Fogadási és reprezentációs költségek; 

3040 – Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb 

költségek; 3042 – Ülések, kongresszusok, 

konferenciák és küldöttségek; 3049 – Az 

utazási iroda szolgáltatásainak költségei; 

3243 – Az Európai Parlament 

Látogatóközpontjai; 3248 – Audiovizuális 

tájékoztatási költségek; 325 – A 

tájékoztatási irodákkal kapcsolatos 

kiadások;  10 1 – Rendkívüli tartalékalap; 

az 1400. jogcím – Egyéb alkalmazottak – 

Főtitkárság és képviselőcsoportok – 

számára 50 000 eurót, a 320. jogcím – 

Szakértelem igénybevétele – számára 

50 000 eurót, és a 3211. jogcím – 

Tudományos médiaközpont – számára 

800 000 eurót kitevő előirányzatot biztosít; 

üdvözli, hogy az említett változásokat az 

Elnökség 2018. április 16-án elfogadta; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. üdvözli a kommunikációs 

kampányt, mint hasznos eszközt arra, 

hogy a polgároknak bemutassa az Unió és 

a Parlament célját; hangsúlyozza, hogy 

ennek a kampánynak többek között arra 

kell irányulnia, hogy ismertesse az 

Európai Unió szerepét, a Parlament 

hatáskörét, funkcióit, melyek közé tartozik 

a Bizottság elnökének megválasztása is, 

valamint a polgárok életére gyakorolt 

hatását; 

13. úgy véli, hogy a kommunikációs 

kampány – még az eredetileg tervezetthez 

képest alacsonyabb költségvetéssel is – 

ismertethetné az Unió és a Parlament 

szerepét, és feladataikat, többek között a 

Bizottság elnökének megválasztását, 

valamint a polgárok életére kifejtett 

hatásukat; ezért nem ért egyet azzal, hogy 

a 2018–2019. évi pénzügyi évekre a 

kampány teljes költségvetése 33,3 millió 

EUR; kéri e tekintetben a kampány 

költségvetésének csökkentését többek 

között az internetes közösségi média jobb 

és szélesebb körben történő kihasználása 

révén a minél nagyobb megtakarítás 

elérése érdekében; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/4 

Módosítás  4 

Marco Valli  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. ellenzi a strasbourgi és brüsszeli 

képviselői irodák bővítését célzó többéves 

ingatlanprojekteket, mivel a Parlament 

több földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedésének költsége 156 millió 

EUR és 204 millió EUR közé tehető, ami a 

parlamenti költségvetés 10 %-át jelenti; 

kiemeli, hogy a több földrajzi helyszínen 

való elhelyezkedés éves környezeti hatása 

a becslések szerint 11 000–19 000 tonna 

CO2-kibocsátást jelent; hangsúlyozza, 

hogy a közvélemény negatívan ítéli meg a 

több helyszínen való elhelyezkedést, ezért 

kéri az egyetlen székhellyel rendelkező 

Parlamentre vonatkozó ütemterv 

kidolgozását; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. tudomásul veszi a frissített 

küldetésnyilatkozatot a tájékoztatási 

irodákra vonatkozóan, melyeket az 

Elnökség 2017. novemberi határozatával 

összhangban ezentúl „kapcsolattartó 

irodáknak” neveznek; megjegyzi, hogy a 

kapcsolattartó irodák fő feladata, hogy a 

Parlament nevében politikailag semleges 

módon tájékoztatást adjanak és 

kommunikáljanak helyi szinten, annak 

érdekében, hogy a helyi, regionális és 

nemzeti szintű külső érdekelt felek 

tevékenységeit illetően információkat 

nyújtsanak az Unióról és szakpolitikáiról; 

ideértve a Régiók Európai Bizottságának 

tagjait is; 

24. tudomásul veszi a frissített 

küldetésnyilatkozatot a tájékoztatási 

irodákra vonatkozóan, melyeket az 

Elnökség 2017. novemberi határozatával 

összhangban ezentúl „kapcsolattartó 

irodáknak” neveznek; megjegyzi, hogy a 

kapcsolattartó irodák fő feladata, hogy a 

Parlament nevében politikailag semleges 

módon tájékoztatást adjanak és 

kommunikáljanak helyi szinten, annak 

érdekében, hogy a helyi, regionális és 

nemzeti szintű külső érdekelt felek 

tevékenységeit illetően információkat 

nyújtsanak az Unióról és szakpolitikáiról; 

ideértve a Régiók Európai Bizottságának 

tagjait is; bírálja a párizsi kapcsolattartó 

irodával kapcsolatos jelentős kiadásokat, 

és úgy véli, hogy a kapcsolattartó irodák 

tekintetében jelentős megtakarításokat 

kell és lehet is elérni, például társbérleti 

megoldásokkal a nemzeti parlamentek 

helyszínein, valamint a kapcsolódó 

költségek valódi észszerűsítése révén; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 28a. szorgalmazza a képviselők havi 

fizetése, napidíja és anyagi juttatásai, 

többek között az általános költségtérítés 

legalább 15 %-os csökkentését annak 

érdekében, hogy erőteljes jelzést küldjünk 

a továbbra is nehéz gazdasági, társadalmi 

és történelmi helyzetben lévő uniós 

polgárok számára; felkéri az Elnökséget, 

hogy vizsgálja felül a képviselői statútum 

végrehajtási intézkedéseit a lehető 

legnagyobb mértékű megtakarítások 

megvalósítása érdekében a képviselői 

juttatások tekintetében; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 38a. szükségesnek tartja a képviselői 

statútumról szóló 2005/684/EK határozat 

felülvizsgálatát a határozat 14. cikkének 

módosítása és annak érdekében, hogy a 

képviselők nyugdíjjogosultsága 

összhangban legyen az egyes tagállamok 

átlagpolgáraira vonatkozó juttatási 

rendszerekkel, mind az összeg 

kiszámítása, mind a nyugdíjhoz való 

hozzáférést garantáló, korhatárra és 

járulékokra vonatkozó követelmények 

tekintetében; kéri a jelenlegi statútum 

hatálybalépése előtt és azt követően 

nyugdíjjogosultságot szerzett volt 

képviselők számára az uniós 

költségvetésből kifizetett nyugdíjak 

újraszámítását; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 45a. sajnálatosnak tartja, hogy a 

Parlament 2019. évi költségvetési 

javaslata 17,533 millió EUR összegű 

további forrást különített el az európai 

politikai pártok számára; szorgalmazza az 

európai szintű politikai pártokra és 

alapítványokra fordított kiadások teljes 

visszavonását, és hangsúlyozza, hogy 

ezeknek a pártoknak és alapítványoknak 

teljes mértékben saját forrásaikra kellene 

támaszkodniuk és meg kellene 

szüntetniük a parlamenti költségvetéstől 

való függőségüket; fenntartja, hogy csak 

a teljes mértékben a saját forrásokra való 

támaszkodás küszöbölné ki annak 

kockázatát, hogy a Parlament 

költségvetéséből fedezzék a tévesen vagy 

csalárd módon elköltött összegeket; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament 

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 52a. úgy véli, hogy a Parlament 

gépjárműszolgálatát a képviselőknek 

kizárólag arra kellene használniuk, hogy 

eljussanak a Parlament épületeibe a 

repülőtérről vagy az állomásról vagy 

vissza, és erre a célra a Parlament egyterű 

autóit vagy minibuszait kellene igénybe 

venni; hangsúlyozza, hogy a 

képviselőknek lehetőségük van a vasúti 

közlekedés ingyenes használatára 

Belgiumban; 

Or. en 

 

 


