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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.5.2010 A7-0134/1 

Módosítás  1 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
a PPE képviselıcsoport nevében 

Carl Haglund 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
36 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megjegyzi, hogy a képviselık utazási 

költségeinek költségvetési sora 

tulajdonképpen magasabb a fizetések 

költségvetési soránál; hangsúlyozza, hogy 

a juttatásokat, nevezetesen az utazási 

juttatásokat, felelısségteljesen kell 

felhasználni, és rámutat arra, hogy ha a 

Parlament munkahelyszíneire való és az 

onnan történı elutazáshoz elsı osztályon 

történı légi utazás helyett lehetıség 

szerint más közlekedési módot vennének 

igénybe, azzal a jelenlegi szabályok 

megváltoztatása nélkül is csökkenthetı 

lenne a Parlament szénlábnyoma, és 

egyúttal költségmegtakarítást lehetne 

elérni; felhívja az Elnökséget, hogy a 

legutolsó elızetes egyeztetésen elért 

megállapodás szerint a Parlament elsı 

olvasata elıtt idıben mutasson be 

tanulmányt az új rendszer mőködésérıl és 

az elérhetı megtakarításokra vonatkozó 

lehetséges megoldásokról; 

36. megjegyzi, hogy a képviselık utazási 

költségeinek költségvetési sora 

tulajdonképpen magasabb a fizetések 

költségvetési soránál; hangsúlyozza, hogy 

a juttatásokat, nevezetesen az utazási 

juttatásokat, felelısségteljesen kell 

felhasználni, és rámutat arra, hogy a 

jelenlegi szabályok megváltoztatása nélkül 

is csökkenthetı lenne a Parlament 

szénlábnyoma, és egyúttal 

költségmegtakarítást lehetne elérni; 

felhívja az Elnökséget, hogy a legutolsó 

elızetes egyeztetésen elért megállapodás 

szerint a Parlament elsı olvasata elıtt 

idıben mutasson be tanulmányt az új 

rendszer mőködésérıl és az elérhetı 

megtakarításokra vonatkozó lehetséges 

megoldásokról; nem fogadja el a 

költségvetési elıirányzat-tervezetben 

szereplı, az eredeti javaslathoz képest 1,5 

millió eurós csökkentést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.5.2010 A7-0134/2 

Módosítás  2 
Carl Haglund 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. emlékeztet az iránymutatásokról szóló 

állásfoglalására, amelyben már 

szorgalmazta egy olyan értékelés 

elkészítését, amely tartalmazná az 

asszisztensi juttatás javasolt növelésébıl 

eredı összes költségre vonatkozó részletes 

pénzügyi kimutatást is; úgy határoz ezért, 

hogy a megfelelı elıirányzatokat 

tartalékba helyezi; 

16. nem tudja támogatni az asszisztensi 

juttatás egy képviselıre esı havi 1500 

eurós összegének második részletét; 

emlékeztet az iránymutatásokról szóló 

állásfoglalására, amelyben már 

szorgalmazta egy olyan értékelés 

elkészítését, amely tartalmazná az 

asszisztensi juttatás javasolt növelésébıl 

eredı összes költségre vonatkozó részletes 

pénzügyi kimutatást is; 

Or. en 



 

AM\816657HU.doc  PE441.855v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.5.2010 A7-0134/3 

Módosítás  3 
Carl Haglund 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. emlékeztet az iránymutatásokról szóló 

állásfoglalására, amelyben már 

szorgalmazta egy olyan értékelés 

elkészítését, amely tartalmazná az 

asszisztensi juttatás javasolt növelésébıl 

eredı összes költségre vonatkozó részletes 

pénzügyi kimutatást is; úgy határoz ezért, 

hogy a megfelelı elıirányzatokat 

tartalékba helyezi; 

16. emlékeztet az iránymutatásokról szóló 

állásfoglalására, amelyben már 

szorgalmazta egy olyan értékelés 

elkészítését, amely tartalmazná az 

asszisztensi juttatás javasolt növelésébıl 

eredı összes költségre vonatkozó részletes 

pénzügyi kimutatást is; emlékeztet, hogy a 

további finanszírozással kapcsolatos 

döntés meghozatalakor fel kell mérni a 

tágabb költségvonzatokat (irodahelyiség, 

épületek karbantartása, biztonság, 

informatikai berendezések stb.); úgy 

határoz ezért, hogy a megfelelı 

elıirányzatokat tartalékba helyezi, és amint 

benyújtják a titkársági juttatás 

felhasználásáról és a növelés 

összköltségérıl szóló értékelést, 

újragondolja a kérdést; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Módosítás  4 
Carl Haglund 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
42 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. tudomásul veszi az Elnökség azon 

határozatát, mely szerint juttatásokat 

vezetnek be bizonyos tisztségek betöltıi 

számára, melynek költségvetési kihatása 

400 000 EUR;  megjegyzi azonban, hogy 

az elvvel kapcsolatos viták 

ellentmondásosak voltak; e tekintetben 

üdvözli, hogy a feladataik teljesítése során 

felmerülı többletköltségek megtérítéséhez 

az érintett tisztviselıknek bizonylatokat 

kell benyújtaniuk; 

42. nem hagyja jóvá az Elnökség azon 

határozatát, mely szerint juttatásokat 

vezetnek be a tisztségek betöltıi számára, 

melynek költségvetési kihatása 400 000 

EUR;  úgy véli, hogy mielıtt bármilyen 

döntés születik a tisztségeket betöltık 

külön finanszírozásáról, meg kell ismerni 

a képviselıi és az asszisztensi szabályzat 

végrehajtásával foglalkozó ideiglenes 

értékelı munkacsoport megállapításait; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.5.2010 A7-0134/5 

Módosítás  5 
Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 
a PPE képviselıcsoportja nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
34 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. üdvözli a környezetvédelmi vezetésrıl 

szóló költségvetési mellékletet, amely jó 

technikai áttekintést ad az érintett 

költségvetési tételekrıl; ennek kapcsán 

üdvözölné, ha ugyanebben a mellékletben 

az éves EMAS-jelentések több információt 

tartalmaznának a Parlament strasbourgi, 

brüsszeli és luxembourgi épületeinek 

szénlábnyomával és az üléshetekhez 

kötıdı utazással és szállítással 

kapcsolatban, bemutatnák a Parlament 

szénlábnyomának csökkentése terén elért 

aktuális eredményeket, valamint 

megjelenítenék az ezen befektetések által 

elért kedvezı környezetvédelmi hatásokat 

és a hosszú távon ténylegesen elért 

megtakarításokat; 

34. üdvözli a környezetvédelmi vezetésrıl 

szóló költségvetési mellékletet, amely jó 

technikai áttekintést ad az érintett 

költségvetési tételekrıl; ennek kapcsán 

üdvözölné, ha ugyanebben a mellékletben 

az éves EMAS-jelentések több információt 

tartalmaznának a differenciált 
szénlábnyommal kapcsolatban, 

bemutatnák a Parlament szénlábnyomának 

csökkentése terén elért aktuális 

eredményeket, valamint megjelenítenék az 

ezen befektetések által elért kedvezı 

környezetvédelmi hatásokat és a hosszú 

távon ténylegesen elért megtakarításokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.5.2010 A7-0134/6 

Módosítás  6 
Derek Vaughan, Göran Färm 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0134/2010 
Helga Trüpel 
A 2011-re tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Parlament 

2010/2005(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. felszólítja az Elnökség/igazgatás 

illetékes tagjait, hogy a parlamenti elsı 

olvasat elıtt terjesszék be a Költségvetési 

Bizottsághoz a tudásmenedzsment-

rendszer prototípusát annak érdekében, 

hogy a képviselık számára elegendı idı 

álljon rendelkezésre a vitában való 

részvételre; 

Or. en 

 

 


