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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0313/49 

Módosítás  49 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

2018/2046(BUD) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. emlékeztet rá, hogy főtitkára az 

Elnökséghez intézett 2018. március 8-i 

feljegyzésében elfogadta, hogy a 

képviselők önkéntes nyugdíjrendszeréhez 

kapcsolódó nyugdíjalap „jóval a 

nyugdíjkötelezettségek vége előtt, akár már 

2024-re kimeríti tőkéjét”; felhívja ezért a 

főtitkárt és az Elnökséget, hogy – a 

képviselői statútum teljes körű tiszteletben 

tartása mellett – a nyugdíjalappal együtt 

sürgősen alkossanak meg egy olyan 

egyértelmű tervet, amely a 2019. évi 

választásokat követően haladéktalanul 

teljesíti és vállalja a képviselők önkéntes 

nyugdíjrendszerével kapcsolatos 

kötelezettségeket és terheket; 

81. emlékeztet rá, hogy a Parlament 

főtitkára az Elnökséghez intézett 2018. 

március 8-i feljegyzésében elfogadta, hogy 

a képviselők önkéntes nyugdíjrendszeréhez 

kapcsolódó nyugdíjalap „jóval a 

nyugdíjkötelezettségek vége előtt, akár már 

2024-re kimeríti tőkéjét”; sajnálatosnak 

tartja az alap növekvő és egyre jelentősebb 

mértékű biztosításmatematikai hiányát, és 

sürgeti az Elnökséget és a főtitkárt, hogy– 

a képviselői statútum teljes körű 

tiszteletben tartása mellett – vizsgálják meg 

az összes lehetőséget annak érdekében, 

hogy minimálisra csökkentsék a 

Parlament költségvetését terhelő 

kiadásokat, 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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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0313/50 

Módosítás  50 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

2018/2046(BUD) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. sürgeti a főtitkárt, hogy dolgozzon 

ki részletes tervet a háttérirodai funkciók és 

szolgáltatások további megosztására a 

Parlament, a Régiók Bizottsága és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

között; 

85. sürgeti a főtitkárt, hogy dolgozzon 

ki részletes tervet a háttérirodai funkciók és 

szolgáltatások teljes mértékű megosztására 

a Parlament, a Régiók Bizottsága és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

között; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Módosítás  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis 

Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

2018/2046(BUD) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79a. emlékeztet arra, hogy korábban a 

Parlament megszavazta azt az álláspontot, 

hogy a képviselőknek meg kell őrizniük a 

költségtérítéshez kapcsolódó számlákat, 

évente kimutatást kell készíteniük a 

kiadásokról, és megbízatásuk vagy 

hivatali idejük lejártakor vissza kell 

fizetniük az el nem költött összeget; 

emlékeztet az Elnökség azon döntésére, 

hogy ad hoc munkacsoportot hozzon létre 

a korábban elfogadott mentesítési 

ajánlásokat követő általános költségtérítés 

felhasználására vonatkozó szabályok 

meghatározása és közzététele céljából; 

sajnálja az Elnökség azon döntését, hogy 

figyelmen kívül hagyja a munkacsoport 

azon javaslatát, hogy egy külső 

könyvvizsgáló végezzen ellenőrzéseket az 

általános költségtérítés külön számláinak 

ellenőrzésére, és ezáltal megakadályozza 

az általános költségtérítés érdemi 

reformját; felhívja az Elnökséget, hogy 
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haladéktalanul folytassa az általános 

költségtérítés megvitatását, és még e 

jogalkotási ciklus vége előtt jusson 

megállapodásra; úgy véli, hogy az ilyen 

megállapodásnak közös szabályokat kell 

tartalmaznia a nagyobb átláthatóság és a 

pénzügyi elszámoltathatóság tekintetében, 

például: i. a számlák éves ellenőrzéséért 

felelős független könyvvizsgáló felvétele 

és az ellenőr véleményének közzététele; ii. 

további adminisztratív ellenőrzések, 

amennyiben az ellenőr nem igazolja, hogy 

a kiadások megfelelnek az általános 

költségtérítés szabályainak; valamint iii. a 

fel nem használt pénzeszközök 

visszafizetése a megbízatás végén; 

Or. en 

 


