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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.4.2018 A8-0146/24 

Módosítás  24 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. emlékeztet a mandátum 

függetlenségének elvére; a küszöbönálló 

elnökségi határozat tükrében megismétli az 

általános költségtérítéssel kapcsolatos 

nagyobb átláthatóságra vonatkozó 

felhívást, a parlamenti és tagállami nemzeti 

küldöttségek bevált gyakorlataira építve; 

hangsúlyozza, hogy vegyes rendszert 

lehetne létrehozni, amelyben az általános 

költségtérítés egy része átalányösszegként 

megmarad, és a többit számlák alapján 

vagy ellenőrzés függvényében fizetnék ki; 

megismétli, hogy az általános költségtérítés 

nagyobb hatékonysága és átláthatósága 
nem sértheti a magánélet tiszteletben 

tartásához való jogot; 

31. emlékeztet a mandátum 

függetlenségének elvére; a küszöbönálló 

elnökségi határozat tükrében megismétli az 

általános költségtérítéssel kapcsolatos 

nagyobb átláthatóságra vonatkozó 

felhívást, a parlamenti és tagállami nemzeti 

küldöttségek bevált gyakorlataira építve; 

ismételten felszólítja az Elnökséget, hogy 

az általános költségtérítéssel kapcsolatban 

sürgősen tegye meg az alábbi konkrét 

változtatást: az általános költségtérítést 

minden esetben külön bankszámlán kell 

kezelni; a képviselőknek meg kell őrizniük 

az általános költségtérítéshez kapcsolódó 

összes számlát; és az általános 

költségtérítés el nem költött részét a 

képviselői mandátum végén vissza kell 

adni; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/25 

Módosítás  25 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 31a. felhívja az Elnökséget, hogy tegye 

meg az általános költségtérítéssel 

kapcsolatos következő konkrét 

változtatást, nevezetesen hogy az EP belső 

ellenőrzésének keretében az általános 

költségtérítésből fedezett kiadások 5%-os 

mintáján kell ellenőrzést végezni, és hogy 

a végső eredményeket és megállapításokat 

bele kell foglalni a Parlament által 

közzétett éves jelentésbe; 

Or. en 



 

AM\1151285HU.docx  PE621.586v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.4.2018 A8-0146/26 

Módosítás  26 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 31b. felhívja az Elnökséget, hogy tegye 

meg az általános költségtérítéssel 

kapcsolatos következő konkrét 

változtatást, nevezetesen hogy az európai 

parlamenti képviselők számára legyen 

kötelező évente közzétenni kiadásaik 

kategóriánkénti (kommunikációs 

költségek, irodabérlet, irodaszerek stb.) 

áttekintését; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/27 

Módosítás  27 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. ismételten felhívja az Elnökséget, 

hogy biztosítsa a képviselők és az 

akkreditált parlamenti asszisztensek 

szociális és nyugdíjjogosultságainak 

tiszteletben tartását, valamint hogy 

megfelelő pénzügyi eszközöket 

bocsássanak rendelkezésre; ezzel 

kapcsolatban ismételten arra kéri fel a 

Bizottságot, hogy találjon működőképes 

megoldást azokra az akkreditált parlamenti 

asszisztensekre, akik a jelenlegi hivatali 

idő lejártát követően, miután két 

parlamenti ciklust megszakítás nélkül 

végigdolgoztak, nem lesznek jogosultak az 

európai nyugdíjrendszer juttatásaira, 

ugyanis a személyzeti szabályzatban 

előírtak szerint szükséges tíz évből 

hiányzik majd valamennyi szolgálati 

idejük, ami a 2014. évi korai választások és 

az akkreditált parlamenti asszisztensek új 

szerződéseinek a 2009. évi választások 

utáni időszak jelentős munkaterhe miatti 

késedelmes validálásának következménye; 

emlékeztet arra, hogy az európai 

parlamenti képviselők statútuma 27. 

cikkének (2) bekezdés előírja, hogy „a 

megszerzett jogokat és a jövőbeli 

jogosultságokat teljes mértékben fenn kell 

tartani”; megjegyzi azonban, hogy 

továbbra is fennállnak az önkéntes 

nyugdíjrendszerrel kapcsolatos 

33. ismételten felhívja az Elnökséget, 

hogy biztosítsa a képviselők és az 

akkreditált parlamenti asszisztensek 

szociális és nyugdíjjogosultságainak 

tiszteletben tartását, valamint hogy 

megfelelő pénzügyi eszközöket 

bocsássanak rendelkezésre; ezzel 

kapcsolatban ismételten arra kéri fel a 

Bizottságot, hogy találjon működőképes 

megoldást azokra az akkreditált parlamenti 

asszisztensekre, akik a jelenlegi hivatali 

idő lejártát követően, miután két 

parlamenti ciklust megszakítás nélkül 

végigdolgoztak, nem lesznek jogosultak az 

európai nyugdíjrendszer juttatásaira, 

ugyanis a személyzeti szabályzatban 

előírtak szerint szükséges tíz évből 

hiányzik majd valamennyi szolgálati 

idejük, ami a 2014. évi korai választások és 

az akkreditált parlamenti asszisztensek új 

szerződéseinek a 2009. évi választások 

utáni időszak jelentős munkaterhe miatti 

késedelmes validálásának következménye; 

megállapítja, hogy a képviselők önkéntes 

nyugdíjalapját 1990-ben hozta létre az 

Elnökség kiegészítő nyugdíjrendszerre 

vonatkozó szabályzata, a képviselők pedig 

a hatodik parlamenti ciklus végéig (2009. 

július 13.) csatlakozhattak hozzá; sajnálja 

az alap növekvő és egyre jelentősebb 

biztosításmatematikai hiányát; sürgeti az 
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problémák, és felkéri az Elnökséget és a 

főtitkárt, hogy vizsgálja meg az összes 

lehetőséget annak érdekében, hogy 

minimálisra csökkentse a Parlament 

költségvetését terhelő kiadásokat; 

Elnökséget és a főtitkárt, hogy 

vizsgáljanak meg minden lehetőséget a 

Parlament költségvetését érintő terhek 

minimalizálására, beleértve, de nem 

kizárólagosan a kifizetett nyugdíjra 

kivetett illetékeket, a nyugdíjkorhatár 

növelését az alap tagjai számára és az 

indexálás megszüntetését; 

Or. en 
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17.4.2018 A8-0146/28 

Módosítás  28 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0146/2018 

Paul Rübig 

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

2018/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 46a. megkérdőjelezi az Európai 

Parlament tájékoztatási irodáinak a 

tagállamokban alkalmazott modelljét; 

tudomásul veszi az EP tájékoztatási irodái 

és a Bizottság képviseletei közötti 

tényleges átfedést a különböző 

tagállamokban, valamint a Parlament és a 

Bizottság kommunikációs 

munkacsoportjai által Brüsszelben már 

elvégzett munkát; kétségbe vonja az EP 

tájékoztatási irodáinak tevékenységére 

költött uniós források által teremtett 

többletértéket; kéri, hogy a Parlament 

készítsen tanulmányt az átfogó modell 

többletértékének elemzése és értékelése 

céljából; 

Or. en 

 

 


