
 

AM\834980HU.doc  PE450.377v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2010 A7-0284/11 

Módosítás  11 
Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis és mások 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
40 a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. szükségesnek tartja, hogy a Bizottság 

terjesszen elı az uniós polgárok felé 

irányuló kommunikáció javítására és az 

európai közszféra létrehozására vonatkozó 

átfogó stratégiát, a „Partnerség az 

Európáról szóló kommunikációért” címő, 

2008. októberi intézményközi együttes 

nyilatkozattal összhangban; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/12 

Módosítás  12 
James Elles 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. megérti az egyes tanácsi küldöttségek 

által kifejtett aggályokat, miszerint a 2011-

es költségvetési évben különösen nagy 

nyomás nehezedik a tagállami 

költségvetésekre, és annál is inkább 

szükség van megtakarításokra, ugyanakkor 

úgy véli, hogy a kifizetési elıirányzatok 

önkényes csökkentése nem áll 

összhangban a helyes költségvetési 

gazdálkodás elvével; továbbá úgy véli, 

hogy a kötelezettségvállalási elıirányzatok 

önkényes csökkentése veszélybe sodorja a 

már elfogadott uniós politikák és 

programok megvalósítását; 

6. megérti az egyes tanácsi küldöttségek 

által kifejtett aggályokat, miszerint a 2011-

es költségvetési évben különösen nagy 

nyomás nehezedik a tagállami 

költségvetésekre, és annál is inkább 

szükség van megtakarításokra; megjegyzi, 

hogy számos tagállam (például 

Németország vagy az Egyesült Királyság) 

költségvetési csökkentéseket hajt végre; 

úgy véli, hogy nem szabadna 

elhamarkodottan elfogadni az emeléseket 

egy, az EU és a tagállamok számára 

egyaránt különösen nehéz idıszakban; 

ezért úgy véli, hogy a hosszú távú 

tendenciákkal kapcsolatos egyetlen felelıs 

hozzáállás a kifizetések 2010-es szinten 

történı befagyasztása; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/13 

Módosítás  13 
James Elles 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13a. megjegyzi, hogy az EU általános 

költségvetésének kiadásaiban a nem 

kormányzati szervezeteknek biztosított 

összegek több mint 1 000 000 000 eurót 

tesznek ki; aggodalmát fejezi ki e 

költségvetési sorok némelyikének végsı 

felhasználását illetıen, és felteszi a 

kérdést, hogy vajon elégséges mértékben 

ellenırzik-e e pénzeszközök végsı 

felhasználását; kéri, hogy a Bizottság 

2011. április 30-ig terjesszen részletes 

jelentést a Parlament elé a jelenlegi 

helyzetrıl; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Módosítás  14 
James Elles 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
47 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 47a. aggodalmát fejezi ki a személyzeti 

szabályzat alkalmazásával kialakult 

helyzet miatt, amelyben egyes nyugdíjak 

nincsenek összhangban a jelenlegi 

gazdasági körülményekkel, nem 

utolsósorban a bıvülı nyugdíjrendszerek 

sem, amelyek már nem igazodnak a 

várható élettartam növekedése miatt a 

nyugdíjkorhatár emelésére irányuló 

javaslatokhoz; szeretné tudni, miért 

folyósítanak még mindig kifizetéseket 

olyan volt biztosok számára, akik azóta 

más  állással rendelkeznek; határozottan 

kéri a Bizottságot, hogy részletesen 

vizsgálja felül a folyamatban lévı 

eljárásokat, és 2011. április 30-ig nyújtson 

be részletes jelentést a Parlamentnek; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Módosítás  15 
James Elles 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
62 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 62a. megjegyzi, hogy a Parlament nagy 

összegeket költ az EU tagállamaiban 

található külsı irodák fenntartására, és 

szeretné tudni, hogy indokoltak-e ezek a 

kiadások, tekintettel a kommunikáció 

területén bekövetkezett jelentıs 

változásokra; 2011. február 28-ig részletes 

jelentést kér a Parlament fıtitkárától, 

amelyben ismerteti ezen irodák 

mőködtetésének költségeit, illetve kifejti, 

hogy nem lehetne-e hatékonyabban 

elvégezni ezt a munkát, figyelembe véve a 

Parlament tevékenységének bemutatására 

alkalmas modern technológiákat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2010 A7-0284/16 

Módosítás  16 
James Elles 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
62 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 62b. 2011. február 28-ig részletes jelentést 

kér a fıtitkártól a Parlament 

gépkocsivezetıi szolgálatának 

költségeirıl; 

Or. en 

 

 

 


