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Módosítás 1
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
bevezető hivatkozás

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel arra, hogy a Parlament három 
helyszínen való munkavégzésének 
megszüntetése mellett ismételten a 
képviselők többsége – háromnegyede –
tette le a voksát, úgymint az Európai Unió 
2013. pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetési tervezetéről szóló 2012. 
október 23-i állásfoglalásában, a 2014. évi 
költségvetési eljárásra – a Bizottságon 
kívüli egyéb szakaszok – vonatkozó 
iránymutatásokról szóló 2013. február 6-i
állásfoglalásában és az Európai Unió 2007-
es pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetése I. szakaszának (Európai 
Parlament) végrehajtása alóli mentesítésről 
szóló 2012. május 10-i határozatában,

– tekintettel arra, hogy a Parlament három 
helyszínen való munkavégzésének 
megszüntetése mellett tette le a voksát, 
úgymint az Európai Unió 2013. pénzügyi 
évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló, tanácsi álláspontra 
vonatkozó 2012. október 23-i 
állásfoglalásában (összes szakasz)1, a 2014. 
évi költségvetési eljárásra – a Bizottságon 
kívüli egyéb szakaszok – vonatkozó 
iránymutatásokról szóló 2013. február 6-i 
állásfoglalásában2 és az Európai Unió 
2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetése I. szakaszának (Európai 
Parlament) végrehajtása alóli mentesítésről 
szóló 2012. május 10-i határozatában3,

Or. en

Indokolás

A Parlament három helyszínen való munkavégzésének megszüntetésére irányuló szavazás 
megismétlésekor nem érte el a háromnegyedes többséget.

Módosítás 2
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 1 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0359.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0048.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0155.
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1 808 144 206 euró, a három 
munkahelyszínen való megosztott 
működés közvetlen költségei pedig 
180 000 000 euróra tehetők;

808 144 206 euró; mivel a Parlamentnek 
nincsenek az egyes munkahelyszínei 
költségeire vonatkozó friss számadatai;

Or. fr

Módosítás 3
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 
1 808 144 206 euró, a három 
munkahelyszínen való megosztott működés 
közvetlen költségei pedig 180 000 000
euróra tehetők;

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 1 
808 144 206 euró, a három 
munkahelyszínen való megosztott működés 
közvetlen költségei pedig 152 300 000 
euróra tehetők (amelyből a 28 300 000 
euró összegű éves értékcsökkenés elméleti 
jellegű, így nem képez költségvetési 
ráfordítást);

Or. en

Módosítás 4
Constance Le Grip

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege
1 808 144 206 euró, a három 
munkahelyszínen való megosztott 
működés közvetlen költségei pedig
180 000 000 euróra tehetők;

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 1 
808 144 206 euró, a tizenkét plenáris ülés
költségei pedig (a brüsszeli 
munkahelyszín kizárólagos használata 
esetén felmerülő költségekhez képest) – az 
Európai Parlament főtitkára által „Az EP 
2011-es évre szóló mentesítésének 
előkészítésére irányuló kérdőívre adott 
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válaszok” című dokumentumban elismert 
adatoknak megfelelően – 51,61 millió
euróra tehetők, amely az Európai Unió 
éves költségvetésének 0,04%-a, vagy egy 
lakosra vetítve évi 10 eurócent;

Or. fr

Módosítás 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 
1 808 144 206 euró, a három 
munkahelyszínen való megosztott 
működés közvetlen költségei pedig 
180 000 000 euróra tehetők;

A. mivel a Parlament becslése szerint a 
2014. évi általános költségvetés összege 
1 808 144 206 euró, a földrajzi 
szétszórtságból fakadó költségek pedig 
169 millió euró és 204 millió euró közötti 
összegre tehetők; 

Or. en

Módosítás 6
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Szerződés 6. jegyzőkönyve 
kimondja, hogy a Parlament székhelye 
Strasbourg, míg bizottságai Brüsszelben 
ülnek össze, főtitkársága pedig 
Luxembourgban működik;

Or. en



PE516.652v02-00 6/25 AM\944223HU.doc

HU

Módosítás 7
Constance Le Grip

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a plenáris ülések Strasbourgból 
Brüsszelbe való áthelyezése 1,5 millió 
euró megtakarítást jelentene, amint azt az 
Európai Parlament Főtitkársága 
„Válaszok és nyomon követés a 2010. évi 
mentesítésre vonatkozóan” című 
dokumentuma is hangsúlyozza a 
„Strasbourgnak, az Európai Parlament 
székhelyének költségei” című 28. 
pontban;

Or. fr

Módosítás 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a jelenlegi parlamenti ciklus 
elején mind az egyes bizottságok, mind a 
plenáris ülés számos külön kéréssel 
fordult az Európai Parlament hivatalához, 
hogy szolgáltasson átfogó, részletes és 
megbízható adatokat a három 
munkahelyszínre vonatkozó becsült 
többletköltségekről;

Or. en
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Módosítás 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a rendelkezésre álló legutolsó 
átfogó költségbecslések az Európai 
Parlament főtitkárának az Elnökség 
számára készült 2002. szeptemberi 
jelentésében szereplő adatok;

Or. en

Módosítás 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az Európai Parlament 
főtitkárának 2002. évi becsléseit 
megerősítette az Elnökség és a 
Költségvetési Bizottság közös 
munkacsoportjának a Parlament 2012. évi 
költségvetéséről készített jelentése, 
kiegészítve a 148 millió euró értékű 
költségbecslést a strasbourgi épületek 25 
millió eurónyi évi amortizációs 
költségével, amelyet az említett épületek 
megvásárlásából adódóan kell figyelembe 
venni;

Or. en
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Módosítás 11
Constance Le Grip

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2011-ben a négynapos plenáris 
ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazások
a tisztviselők és más alkalmazottak 
esetében 69 562 napot, az akkreditált 
parlamenti asszisztensek esetében 31 316 
napot vettek igénybe, melyek költsége a 
tisztviselők és más alkalmazottak esetében 
16 652 490 euró, az akkreditált parlamenti 
asszisztensek esetében pedig 5 944 724 
euró volt;

B. mivel az utazásokkal kapcsolatos
költségek összege a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 16 652 490 euró, az 
akkreditált parlamenti asszisztensek 
esetében pedig 5 944 724 euró;

Or. fr

Módosítás 12
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2011-ben a négynapos plenáris 
ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazások 
a tisztviselők és más alkalmazottak 
esetében 69 562 napot, az akkreditált 
parlamenti asszisztensek esetében 31 316 
napot vettek igénybe, melyek költsége a 
tisztviselők és más alkalmazottak esetében 
16 652 490 euró, az akkreditált parlamenti 
asszisztensek esetében pedig 5 944 724 
euró volt;

B. mivel 2011-ben a négynapos plenáris 
ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazások 
a tisztviselők és más alkalmazottak 
esetében 69 562 napot (amelyből az 
információs irodákra vonatkozó 3 115 
küldetési nap akkor is megmaradna, ha a 
Parlament egy helyen működne), az 
akkreditált parlamenti asszisztensek 
esetében 31 316 napot vettek igénybe, 
melyek költsége a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 16 652 490 euró, az 
akkreditált parlamenti asszisztensek 
esetében pedig 5 944 724 euró volt;

Or. en
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Módosítás 13
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel 2011-ben a négynapos plenáris 
ülésekkel kapcsolatos havonkénti utazások 
a tisztviselők és más alkalmazottak 
esetében 69 562 napot, az akkreditált 
parlamenti asszisztensek esetében 31 316 
napot vettek igénybe, melyek költsége a 
tisztviselők és más alkalmazottak esetében 
16 652 490 euró, az akkreditált parlamenti 
asszisztensek esetében pedig 5 944 724 
euró volt;

B. mivel 2011-ben a Parlament székhelye 
és egyéb munkahelyszínei közötti
havonkénti utazások a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 69 562 napot, az 
akkreditált parlamenti asszisztensek 
esetében 31 316 napot vettek igénybe, 
melyek költsége a tisztviselők és más 
alkalmazottak esetében 16 652 490 euró, az 
akkreditált parlamenti asszisztensek 
esetében pedig 5 944 724 euró volt;

Or. fr

Módosítás 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Európai Parlament 
Strasbourg városára és a régióra 
gyakorolt gazdasági hatása az ott állandó 
alkalmazottakkal rendelkező többi európai 
intézményéhez képest alacsony, hiszen 
megközelítőleg csupán 223 álláshelyet 
biztosít az Európa Tanács 3000 állandó 
alkalmazottjához és további 4000, az 
Eurocorps-nál, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságánál, az Arte-nél dolgozó 
alkalmazotthoz és diplomatához képest, 
ami a Parlament strasbourgi székhelyéből 
származó mintegy 17 millió euró 
nyereségnek felel meg, míg a többi 
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intézményből származóan mintegy 400 
millió eurónak1, amely a helyi 
gazdasághoz rendszeresen és tartósan 
hozzájárul;

Or. en

Módosítás 15
Constance Le Grip

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel e számok nem tartalmazzák a 
képviselőcsoportok személyzetének 
(legalább további 5 millió euróra tehető), 
illetve a többi intézmény ülésekre 
kiküldött munkatársainak utazási 
költségét, valamint nem veszik figyelembe 
a megosztott működéssel kapcsolatos 
egyéb kiadásokat (munkaidő-veszteség, 
vonatkozó túlóradíjak kifizetése, a 
személyzetre háruló egyéb költségek, pl. a 
gyermekfelügyelet díja) és az EP-
képviselők utazási költségeiben 
potenciálisan jelentkező, az egyes 
munkahelyekre való eljutáshoz igénybe
vett különböző közlekedési eszközökből 
adódó különbségeket (e költségek 2012-
ben 72 103 309 eurót tettek ki);

törölve

Or. fr

Módosítás 16
Monika Hohlmeier

                                               
1 Economic impact of the presence of the European Institutions in Strasbourg (Az európai intézmények 
strasbourgi jelenlétének gazdasági hatása), CityConsult Médiascopie EDR Group, 2011. január.
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel e számok nem tartalmazzák a
képviselőcsoportok személyzetének 
(legalább további 5 millió euróra tehető), 
illetve a többi intézmény ülésekre kiküldött 
munkatársainak utazási költségét, valamint 
nem veszik figyelembe a megosztott 
működéssel kapcsolatos egyéb kiadásokat 
(munkaidő-veszteség, vonatkozó 
túlóradíjak kifizetése, a személyzetre 
háruló egyéb költségek, pl. a 
gyermekfelügyelet díja) és az EP-
képviselők utazási költségeiben 
potenciálisan jelentkező, az egyes 
munkahelyekre való eljutáshoz igénybe 
vett különböző közlekedési eszközökből 
adódó különbségeket (e költségek 2012-
ben 72 103 309 eurót tettek ki);

C. mivel e számok nem tartalmazzák a 
többi intézmény ülésekre kiküldött 
munkatársainak költségét, sem a 
személyzetre közvetetten háruló járulékos 
költségeket;

Or. en

Módosítás 17
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel e számok nem tartalmazzák a 
képviselőcsoportok személyzetének 
(legalább további 5 millió euróra tehető), 
illetve a többi intézmény ülésekre 
kiküldött munkatársainak utazási 
költségét, valamint nem veszik figyelembe 
a megosztott működéssel kapcsolatos 
egyéb kiadásokat (munkaidő-veszteség, 
vonatkozó túlóradíjak kifizetése, a 
személyzetre háruló egyéb költségek, pl. a 
gyermekfelügyelet díja) és az EP-
képviselők utazási költségeiben 
potenciálisan jelentkező, az egyes 

C. mivel e számok nem tartalmazzák a 
képviselőcsoportok személyzetének 
utazását;
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munkahelyekre való eljutáshoz igénybe
vett különböző közlekedési eszközökből 
adódó különbségeket (e költségek 2012-
ben 72 103 309 eurót tettek ki);

Or. fr

Módosítás 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az Európai Parlament 2011. évi 
mentesítését előkészítő EP Költségvetési 
Ellenőrző Bizottságnak adott válaszok 
nem tartalmaznak a strasbourgi 
székhelyből eredő esetleges 
megtakarításokra vonatkozó becsléseket, 
csupán a többletköltségek körülbelüli 
becslését; mivel ez az 55 millió eurós 
becslés számos olyan költségvetési tételt 
nem tartalmaz, amelyek szerepelnek előző 
és következő becslésekben, nevezetesen az 
adatfeldolgozás, a berendezések és a 
bútorok költségeit, a képviselőcsoportok 
utazási költségeit, valamint az utazással 
töltött idővel összefüggő lehetséges 
megtakarításokat (összesen 68 millió 
euró); mivel ez a becslés számos 
költségvetési tétel esetében alacsonyabb 
értékeket határoz meg, mint az előző és a 
következő becslések, ráadásul indoklás 
nélkül (összesen 25 millió euró);

Or. en

Módosítás 19
Catherine Trautmann
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Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az EUMSZ 341. cikke és a 
Szerződésekhez csatolt 6. jegyzőkönyv úgy 
rendelkezik, hogy az Unió intézményeinek 
székhelyét a tagállamok kormányai közös 
megegyezéssel határozzák meg, és hogy a 
Parlament székhelye 12 havi plenáris ülés 
tekintetében – beleértve a költségvetéssel 
foglalkozó ülést – Strasbourg, míg a 
kiegészítő plenáris ülések helyszíne 
Brüsszel, bizottságai Brüsszelben ülnek 
össze, főtitkársága és annak egységei 
pedig Luxembourgban működnek;

Or. fr

Módosítás 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel e becslések egyike sem veszi 
figyelembe az Európai Parlament 
földrajzi szétszórtságából fakadó, az egyéb 
uniós intézményekre, különösen az 
Európai Bizottságra és a Tanácsra, a 
tagállami képviseletekre, az újságírókra és 
a civil társadalom képviselőire háruló 
többletköltségeket;

Or. en
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Módosítás 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel a képviselők háromnegyede úgy 
véli, hogy a Parlamentnek jelentős 
strukturális megtakarításokra kellene 
törekednie, és ez a munkavégzési helyek 
földrajzi szétszórtságának 
újraértékelésével érhető el, ami a 
brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi 
helyszínek költségeinek átlátható és 
hiteles kimutatásával illusztrálható, 
jelentős közigazgatási szervtől elvárható 
színvonalon;

Or. en

Módosítás 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a történelmi indokai jól 
ismertek annak, hogy az európai 
intézmények állandó székhelye 
Strasbourg, tekintettel például az Emberi 
Jogok Európai Bíróságára és az Európa 
Tanácsra, és míg az egyszerűség kedvéért 
az európai közgyűlés/Parlament kezdetben 
az utóbbi üléstermét használta, 
Brüsszelnek az Európai Bizottság és a 
NATO székhelyeként való kiválasztása 
tükrözi az Uniónak a jólétben és a 
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biztonságban fokozatosan egyesülő 
kontinensre irányuló törekvését;

Or. en

Módosítás 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel egyetlen hely kijelölése az uniós 
társjogalkotók számára nem veszélyezteti 
a sokközpontúság hagyományát az 
Európai Unióban, hanem a hatékonyság 
és átláthatóság jelentős növelésével jár az 
uniós polgárok számára;

Or. en

Módosítás 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Véleménytervezet
C f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cf. mivel számos tagállamban az 
Alkotmány vagy törvény rendelkezik a 
parlament székhelyéről, és mivel az 
Európai Parlament uniós társjogalkotó, és 
a Lisszaboni Szerződés 48. cikkének 
megfelelően az európai szerződések 
módosítását kérheti;
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Or. en

Módosítás 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Véleménytervezet
C g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cg. mivel a polgárok európai éve alatt 
biztosítani kell, hogy a polgárok hangját 
nemcsak meghallják, de az általuk 
közvetlenül megválasztott képviselők a 
nevükben lépéseket is tegyenek annak 
érdekében, hogy a Parlament 
munkahelyszínei közötti havi 
rendszerességű utazásoknak véget 
vessenek;

Or. en

Módosítás 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ch. mivel az európai intézményeknek 
mindent meg kell tenniük Európa 
politikai integrációjának megerősítése 
érdekében, és csökkenteniük kell az Unió 
és polgárai közötti vélt távolságot azáltal, 
hogy az uniós döntéshozó szerveket egy 
helyre helyezik át, és így megoldják az 
intézmények nagyfokú szerkezeti kérdését, 
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és előmozdítják az európai szemléletet, 
átláthatóságot, elszámoltathatóságot és 
koherenciát;

Or. en

Módosítás 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Véleménytervezet
C i preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ci. mivel az Európai Unió 
költségvetésének 6%-a adminisztratív 
célok fedezésére szolgál, és az Uniónak –
az 500 millió lakoshoz képest viszonylag 
kicsi működési költségvetéssel – példát 
kell mutatnia a jelenlegi válság idején, a 
lehető legjobban ésszerűsítve költségvetési 
hatását az Európai Parlament megfelelő 
működésének akadályozása nélkül, 
amihez hozzá kell tenni, hogy a 
társjogalkotóhoz közeli egyetlen székhely 
kialakításának hatékonyságnövelő 
szerepét nem lehet figyelmen kívül 
hagyni;

Or. en

Módosítás 28
Constance Le Grip

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 
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megtakarítás lenne elérhető akkor, ha a
Parlament egyetlen munkahelyszínen 
végezné tevékenységét; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

megtakarítás lenne elérhető akkor, ha az 
Európai Parlament egyetlen 
munkahelyszínen, a székhelyén, 
Strasbourgban végezné tevékenységét;

Or. fr

Módosítás 29
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 
megtakarítás lenne elérhető akkor, ha a 
Parlament egyetlen munkahelyszínen 
végezné tevékenységét; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

1. kéri a hivatali szerveket a Parlament 
egyes munkahelyszínei, többek között a 
székhelye költségeinek tárgyilagos 
elemzésére; az elemzésnek vonatkoznia 
kell mind a folyó időszak, mind a 
következő többéves pénzügyi keret 
strukturális költségeire (épületek, 
karbantartás és javítás, biztonság, 
biztosítás, energia, utazások, logisztika 
stb.):

Or. fr

Módosítás 30
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 
megtakarítás lenne elérhető akkor, ha a 
Parlament egyetlen munkahelyszínen 
végezné tevékenységét; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

1. megismétli a 2014. évi költségvetési 
eljárásra – egyéb szakaszok – vonatkozó
iránymutatásokról szóló, 2013. február 6-i 
állásfoglalásában megfogalmazott azon 
kérését, hogy a főtitkár és az Elnökség 
aktuális adatokat és információkat 
szolgáltasson a képviselők számára a 
többszékhelyűség pénzügyi és környezeti 
hatásaira vonatkozóan; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

Or. en

Módosítás 31
Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 
megtakarítás lenne elérhető akkor, ha a 
Parlament egyetlen munkahelyszínen 
végezné tevékenységét; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

1. kéri a hivatali szerveket, hogy aktuális 
adatokat és információkat szolgáltassanak 
a többszékhelyűség pénzügyi hatásaira 
vonatkozóan, feltüntetve az egyes 
munkahelyszínek költségeit; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

Or. en



PE516.652v02-00 20/25 AM\944223HU.doc

HU

Módosítás 32
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri a hivatali szerveket annak 
megvizsgálására, hogy mekkora 
megtakarítás lenne elérhető akkor, ha a 
Parlament egyetlen munkahelyszínen 
végezné tevékenységét; kéri, hogy a 
nagyobb hatékonyság érdekében 
eszközlendő megtakarítási lehetőségek 
felmérése során ne csak a strukturális 
költségeket (épületek, karbantartás, 
biztonság, biztosítás, energia, környezeti 
hatás, utazások, logisztika, éttermek stb.) 
vegyék figyelembe, hanem a járulékos 
költségeket is;

1. kéri a hivatali szerveket annak 
késedelem nélküli megvizsgálására, hogy 
mekkora megtakarítás lenne elérhető 
akkor, ha a Parlament egyetlen 
munkahelyszínen végezné tevékenységét; 
kéri, hogy a nagyobb hatékonyság 
érdekében eszközlendő megtakarítási 
lehetőségek felmérése során ne csak a 
strukturális költségeket (épületek, 
karbantartás, biztonság, biztosítás, energia, 
környezeti hatás, utazások, logisztika, 
éttermek stb.) vegyék figyelembe, hanem a 
járulékos költségeket is;

Or. de

Módosítás 33
Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Parlament illetékes 
szolgálatait, hogy a Parlament 
szükségleteit figyelembe véve vizsgálják 
felül a luxemburgi hatóságok és az 
Európai Parlament között létrejött 
megállapodást, különösen a 
Luxembourgban dolgozó alkalmazottakra 
vonatkozó rendelkezéseket; úgy véli, hogy 
ennek az értékelésnek tartalmaznia kell a 
Parlament szolgálatainak a 
legköltséghatékonyabb helyszínére
vonatkozó elemzést és összehasonlítást, 
mivel a Parlament számára előnyös lehet 
szolgálatai egy részének a fő helyszíntől 



AM\944223HU.doc 21/25 PE516.652v02-00

HU

való kihelyezése;

Or. en

Módosítás 34
Jan Mulder

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a hivatali szerveket annak 
összehasonlító elemzésére, hogy mekkora 
megtakarítás lenne elérhető akkor, ha az 
Európai Parlament egyetlen 
munkahelyszíne Brüsszel lenne, míg az 
Európai Tanács üléseit Strasbourgba 
helyeznék át. Ennek az elemzésnek 
figyelembe kell vennie mind a 
strukturális, mind a járulékos költségeket;

Or. en

Módosítás 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy bár az európai 
intézmények székhelyeit a Szerződések 
rögzítik, ugyanott szerepel az a 48. cikk is, 
amely lehetővé teszi a Szerződés 
módosítására irányuló javaslatot;

Or. en
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Módosítás 36
Lucas Hartong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 
költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását.

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése akkor lenne a 
legeredményesebb és a 
legköltséghatékonyabb, ha egyetlen 
munkahelyszínen sem végezné munkáját, 
hanem haladéktalanul megszüntetnék;

Or. nl

Módosítás 37
Constance Le Grip

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 
költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását.

2. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az 
Európai Unió éves költségvetésének 
0,04%-áról szóló vitát táplálva az európai 
projekt szerves részét képező elveket – az 
európai intézmények sokközpontúságát és 
a földrajzi mobilitást – kérdőjelezik meg; 
rámutat arra, hogy az európai 
intézmények székhelyeinek kérdése a 
Szerződést érintő ügy, és így az 
következésképpen a tagállamok egyhangú 
politikai akaratának függvénye;

Or. fr

Módosítás 38
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 
költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását.

2. úgy véli, hogy a Parlament szervezeti 
felépítése egy történelmi folyamat részét 
képezi, és tükrözi a sokközpontúság iránti 
vágyat az Európai Unió intézményeinek és 
ügynökségeinek a székhelyeire 
vonatkozóan; 

Or. fr

Módosítás 39
Monika Hohlmeier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 
költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását.

2. megismétli az Európai Unió 2013. 
pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetési tervezetéről szóló, tanácsi 
álláspontra vonatkozó, 2012. október 23-i 
állásfoglalásában megfogalmazott azon 
felhívását, hogy a tagállamok a Szerződés 
következő felülvizsgálatakor a 6. 
jegyzőkönyv módosításával vizsgálják 
felül a Parlament székhelyének és 
munkahelyszíneinek kérdését;

Or. en

Módosítás 40
Eider Gardiazábal Rubial

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 

2. egyetért azzal, hogy a Parlament 
működése eredményesebbé és 
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költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását.

költséghatékonyabbá válna, ha egyetlen 
munkahelyszínen végezné munkáját; ezért 
úgy határoz, hogy javasolja az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének 
módosítását; ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy tekintettel Strasbourg – mint a béke 
és megbékélés európai szimbóluma –
történelmi jelentőségére, ésszerű, 
megfelelő és életképes alternatív 
megoldást kell találni a jelenlegi székhely 
problémájára.

Or. en

Módosítás 41
Constance Le Grip

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– úgy határoz, hogy az uniós intézmények 
székhelyével kapcsolatban nem tesz 
ajánlásokat;

Or. fr

Módosítás 42
Constance Le Grip

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 francia bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
Bírósága: két, 1997-ben és 2012-ben 
hozott ítélete emlékeztetett arra, hogy az 
EUMSZ szerint az Európai Parlament 
székhelye Strasbourg; ugyanakkor 
érvényesítette a 6. jegyzőkönyet, tisztázva 
annak alkalmazási feltételeit; teljes 
mértékben elismerte az Európai 
Parlament belső szervezet kialakítására 
vonatkozó hatáskörét, amelynek 
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értelmében az EP megfelelő 
intézkedéseket hozhat jó működésének és 
eljárásai lefolytatásának biztosítása 
érdekében, azonban megjegyezte, hogy a 
székhely kijelölésére e hatáskör nem 
terjed ki; elismerte, hogy a több 
munkahelyszín megléte hátrányokkal és 
költségekkel jár, de azt is kiemelte, hogy 
nem a Parlament vagy a Bíróság, hanem 
a tagállamok jogosultak arra, hogy ezt 
orvosolják az intézmények székhelyének 
kijelölésére rendelkezésükre álló 
hatáskörük gyakorlása során;

Or. fr

Módosítás 43
Catherine Trautmann

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy mivel a Parlament nem 
jogosult arra, hogy kijelölje székhelyét, ezt 
a tagállamok által egyhangúlag elfogadott 
határozatban állapították meg, ahogyan a 
többi intézmény székhelyét is; javasolja, 
hogy a Parlament székhelyére vonatkozó 
bármilyen javaslatra e megállapodás 
eredményeként meghatározott egyhangú 
elfogadás ugyanazon feltételei 
vonatkozzanak, és e javaslatokat az 
intézmények és ügynökségek 
székhelyeinek kérdésével együtt kell 
megvitatni;

Or. fr


