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FELJEGYZÉS AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE 

 

 

Tárgy: Éves jelentés az Európai Parlament által az európai szintű politikai 

pártoknak és politikai alapítványoknak biztosított technikai 

segítségnyújtásról 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól 

szóló, 2004. november 4-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet lehetővé 

teszi az Európai Parlament számára, hogy technikai segítséget nyújtson az európai szintű 

politikai pártoknak és politikai alapítványoknak. A főtitkár minden évben „jelentést nyújt 

be az Elnökséghez a Parlament által az egyes pártok részére nyújtott technikai segítség 

részleteiről. A jelentést közzéteszik a Parlament internetes honlapján.” 

 

Kérem az Elnökséget, hogy 

 

– vegye tudomásul a politikai pártoknak 2014-ben biztosított technikai segítségnyújtásról 

szóló éves jelentést. 

. 

 

 

1. Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 

szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy technikai segítséget 

nyújtson az európai szintű politikai pártoknak és politikai alapítványoknak. A főtitkár 

minden évben „jelentést nyújt be az Elnökséghez a Parlament által az egyes pártok 

részére nyújtott technikai segítség részleteiről. A jelentést közzéteszik a Parlament 

internetes honlapján.” 

 

2. A Parlament főigazgatóival folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy 

az alábbi szolgálatokat kérték fel technikai segítségnyújtásra: 

 

a) Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóság: üléstermek és 

technikusok biztosítása;  

b) Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság: biztonsági szolgáltatások nyújtása az 

összes ülésen.   



 

 

c) Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság:  vendéglátó-ipari szolgáltatások 

az ülések során. 

 

3. A képviselőcsoportokkal konzultálnak arról, hogy 2014-ben nyújtottak-e technikai 

segítséget.  A képviselőcsoportok kötelesek maguk közzétenni, ha technikai segítséget 

nyújtottak.  

 

 

Következtetés 

 

4. Kérem az Elnökséget, hogy 

 

– vegye tudomásul a politikai pártoknak 2014-ben biztosított technikai 

segítségnyújtásról szóló éves jelentést. 

 

 

 

 

 

Klaus WELLE 

 

 

 

Melléklet:  Éves jelentés az Európai Parlament által 

az európai szintű politikai pártoknak és politikai alapítványoknak 2014-ben 

biztosított technikai segítségnyújtásról 

 

 

 



 

PE 553.206/BUR/ANN. 

ÉVES JELENTÉS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL AZ EURÓPAI SZINTŰ 

POLITIKAI PÁRTOKNAK ÉS ALAPÍTVÁNYOKNAK 2014-BEN BIZTOSÍTOTT 

TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL 

 

 

Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól 

szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet lehetővé 

teszi az Európai Parlament számára, hogy technikai segítséget nyújtson az európai szintű 

politikai pártoknak. A segítségnyújtás az egyenlő bánásmód elvén alapul, és feltételei nem 

lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló lehetőségben részesíthető más külső szervezeteknek 

és társaságoknak biztosított feltételeknél. A segítségnyújtást számla és fizetés ellenében 

biztosítják. 

 

A 2004/2003/EK rendelet 11. cikkével és a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások 

meghatározásáról szóló 2004. március 29-i elnökségi határozat 11. cikkével összhangban 

„a főtitkár jelentést nyújt be az Elnökséghez a Parlament által az egyes pártok részére 

nyújtott technikai segítség részleteiről. A jelentést közzéteszik a Parlament internetes 

honlapján.”  

 

A fent említett elnökségi határozat 11. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „az 

Elnökség technikai segítséget nyújthat a pártoknak a Parlament létesítményeinek külső 

szervek általi használatáról szóló, a 2003. június 2-i határozattal módosított 2000. március 

14-i elnökségi határozattal és a technikai segítségnyújtásra vonatkozó bármely további 

szabályozással összhangban.  (...) (...)Ezzel összefüggésben (...) a politikai alapítványokat a 

politikai pártokkal megegyező módon kell kezelni.” 

 

Az Európai Parlament titkársága 2014-ben az alábbi technikai segítségnyújtást biztosította 

a politikai pártoknak: 

 

 

ÜLÉSTERMEK, TECHNIKUSOK ÉS  

BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA 

 

DÁTUM: ÜLÉSTEREM 

KÖLTSÉG (euróban) 

Terem + 

szolgáltatás + 

személyzet 

Biztonság 

AZ EURÓPAI NÉPPÁRT KÉPVISELŐCSOPORTJA 

2014/01/27-28 A3E-2 + P7C050 2 250 1 900 

2014/06/03 P4B001 1 078    859 

2014/09/11-12 P7C050 4 555 1 530 

AZ EURÓPAI DEMOKRATÁK KÉPVISELŐCSOPORTJA 

2014/02/28 A3G-3 3 264 1 163 

2014/07/09 P5B001 4 105    885 

2014/12/10-11 P5B001 2 181 2 655 
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