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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.5.2012 A7-0120/1 

Módosítás  1 
Andrea Češková, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
39 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39a. kitart amellett, hogy a Parlament 

épületei és azok közvetlen szomszédsága 

biztonságának fokozását kiemelt 

prioritásként kell kezelni; kéri, hogy e 

munka részeként fokozzák a parkolók 

biztonságát, és ellenırizzék az épületek 

azon részeibe való bejutást, ahol a 

képviselık parlamenti irodái vannak; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/2 

Módosítás  2 
Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
46 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 46a. megállapítja, hogy a kommunikációs 

költségvetés a következı három fı elembıl 

áll: jogalkotás, értékek és 

választások;véleménye szerint a 

közvélemény jobban megérti a szavazás 

jelentıségét, ha azt valós ügyekhez kötik; 

ezért javasolja, hogy a 2014-es európai 

választásokat megelızı idıszakban az 

összes lehetséges forrást a „jogalkotási” 

elemre fordítsák, hogy a lakosság a lehetı 

legkimerítıbb tájékoztatásban részesüljön 

az európai parlamenti képviselık 

tényleges munkájáról; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/3 

Módosítás  3 
Andrea Češková, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
49 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. úgy véli, hogy a Parlamentnek nem 

helyénvaló múzeumok mőködtetésével 

foglalkoznia; javasolja, hogy amennyiben 

létrehozzák az Európai Történelem Házát, 

az független szervként mőködjön, és 

tartozzon teljes felelısséggel saját 

tevékenységeiért és forrásaiért; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/4 

Módosítás  4 
Andrea Češková, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 55a. felhívja az Elnökséget, hogy 

szüntesse meg a Lux-díjat, mivel a 

Parlament politikai, nem pedig kulturális 

intézmény, ezért nem megfelelı testület 

olyan kreatív tevékenységek 

megítéléséhez, mint a mővészet, könyvek, 

zene vagy filmek; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/5 

Módosítás  5 
Robert Sturdy 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
63 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 63a. tudomásul veszi, hogy az 

alkalmazottak száma drámaian nıtt az 

utóbbi években; felszólít az alkalmazottak 

számának a jelenlegi szinten történı 

azonnali befagyasztására, valamint annak 

áttekintésére, hogy hol lehetséges 

csökkentés; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/6 

Módosítás  6 
Robert Sturdy, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
72 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. megjegyzi, hogy az Európai Tanács, 

miközben indokoltan megszorításokra 

szólítja fel a Parlamentet, továbbra is 

megtagadja tıle annak lehetıségét, hogy 

jelentıs megtakarításokat érjen el azzal, 

hogy a továbbiakban Strasbourgban nem 

ülésezik;  

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/7 

Módosítás  7 
Andrea Češková, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
80 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. megjegyzi, hogy a Parlament 

ingatlanportfóliója az utóbbi években 

jelentısen bıvült; ragaszkodik ahhoz, 

hogy a következı többéves pénzügyi keret 

idıszakában ne vásároljanak vagy 

béreljenek újabb épületeket; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/8 

Módosítás  8 
Andrea Češková, Ryszard Czarnecki 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0120/2012 
Bogusław Liberadzki 
2010. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Parlament 

COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
98 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

98. tudomásul veszi az Elnökség 2009. 

június 17-i és 2010. október 18-i 

határozatait, amelyek a Parlament vezeték 

nélküli hálózati hozzáférési rendszerét 

(wifi-hálózat) kiterjesztik az ülésteremre, a 

bizottsági üléstermekre, a képviselık 

irodáira, valamint a brüsszeli és strasbourgi 

nyilvános terekre (a projekt elsı 

szakaszának költsége 7 878 000 euró);; 

kéri a DG ITEC-et, hogy tegye lehetıvé az 

egyes képviselık számára, hogy kérhessék, 

hogy a jövıben ne kapjanak papíron 

dokumentumokat azon bizottsági ülésekrıl, 

ahol az e-Committee-t használják; úgy véli, 

hogy ez meggyorsíthatja a projekt sikerét; 

98. tudomásul veszi az Elnökség 2009. 

június 17-i és 2010. október 18-i 

határozatait, amelyek a Parlament vezeték 

nélküli hálózati hozzáférési rendszerét 

(wifi-hálózat) kiterjesztik az ülésteremre, a 

bizottsági üléstermekre, a képviselık 

irodáira, valamint a brüsszeli és strasbourgi 

nyilvános terekre, azonban aggodalmának 

ad hangot a projekt magas költségei miatt 

(a projekt elsı szakaszának költsége 

7 878 000 euró);; kéri a DG ITEC-et, hogy 

tegye lehetıvé az egyes képviselık 

számára, hogy kérhessék, hogy a jövıben 

ne kapjanak papíron dokumentumokat 

azon bizottsági ülésekrıl, ahol az e-

Committee-t használják; úgy véli, hogy ez 

meggyorsíthatja a projekt sikerét; 

Or. en 

 

 


