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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.5.2012 A7-0120/9 

Módosítás  9 
Søren Bo Søndergaard 
a GUE/NGL 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 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. nyugtázza a Parlament titkársága által 

adott választ, melynek értelmében a 

Parlament strasbourgi székhelyének éves 

költsége 2010-ben pontosan 51 500 000 

eurót tett ki, ami 33 500 000 euró 

infrastrukturális költséget és 18 000 000 

euró mőködési költséget foglal magában a 

tizenkét havi ülésre; kiemeli, hogy ezek a 

hivatalos számadatok lényegesen 

elmaradnak a korábban közölt 

becslésektıl, melyek 169 000 000 és 

203 000 000 euró körüli összegeket 

emlegettek; 

3. rámutat arra, hogy jelentıs 

megtakarításokat lehetne elérni, ha az 

EP-nek egyetlen székhelye lenne; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/10 

Módosítás  10 
Frank Vanhecke 
az EFD 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 
45 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. emlékeztet a küldöttségeknek a 

Parlament munkájában betöltött politikai 

jelentıségére mind az Unión belül, mind 

azon kívül; azonban megjegyzi a 

különbözı küldöttségekben részt vevı egy-

egy képviselıre jutó napi költségekben 

tapasztalt láthatólag jelentıs eltéréseket 

(1400 és 5300 euró), különös tekintettel az 

Unión kívüli küldöttségekre; sürgeti az 

Elnökséget, hogy az összes érintett 

fıigazgatósággal együttmőködésben 

dolgozzon ki a küldöttségi látogatásokra 

vonatkozó gazdaságosabb és egységes 

költségszerkezetre vonatkozó elveket, 

különös figyelmet fordítva politikai 

jelentıségükre és idıtartamukra, valamint a 

képviselık és a személyzet optimális 

arányára; kéri, hogy fejlesszenek ki egy, a 

költségvetés konszolidálására szolgáló 

informatikai rendszert, amely részletes 

információkat tartalmaz az egyes 

küldöttségek költségvetésérıl, és javítja a 

kiadáskezelést; 

45. megjegyzi a különbözı 

küldöttségekben részt vevı egy-egy 

képviselıre jutó napi költségekben 

tapasztalt láthatólag jelentıs eltéréseket 

(1400 és 5300 euró), különös tekintettel az 

Unión kívüli küldöttségekre; sürgeti az 

Elnökséget, hogy az összes érintett 

fıigazgatósággal együttmőködésben 

dolgozzon ki a küldöttségi látogatásokra 

vonatkozó gazdaságosabb és egységes 

költségszerkezetre vonatkozó elveket, 

különös figyelmet fordítva politikai 

jelentıségükre és idıtartamukra, valamint a 

képviselık és a személyzet optimális 

arányára; kéri, hogy fejlesszenek ki egy, a 

költségvetés konszolidálására szolgáló 

informatikai rendszert, amely részletes 

információkat tartalmaz az egyes 

küldöttségek költségvetésérıl, és javítja a 

kiadáskezelést; kéri, hogy a jövıben 

küldöttségi utazások alkalmával 

készítsenek részletes költségnyilatkozatot a 

küldöttség valamennyi résztvevıje 

vonatkozásában, és tegyék közzé a 

küldöttségben részt vevı személyek nevét; 

örömmel látja a kérdıívre adott 

válaszokban a tíz abszolút értelemben 

legdrágább kiküldetésre vonatkozó 

számadatokat,  szívesen látna ezenkívül 

egy áttekintést az egyes képviselık által 
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tett tizenöt legköltségesebb utazásról;  

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/11 

Módosítás  11 
Frank Vanhecke 
az EFD 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 
50 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. sajnálja, hogy az Elnökség és más 

testületek Európai Történelem Háza 

projekttel kapcsolatos döntéseit nem egy 

teljesen mőködıképes projekt „becsült” 

végleges költségei alapján hozták meg; 

javasolja, hogy az Elnökség és a 

quaestorok a jövıben ne hagyjanak jóvá 

olyan projekteket vagy 

kezdeményezéseket, amelyek esetében 

nem mutatták be az összes közvetlen és 

közvetett költségre vonatkozó becslést; 

50. sajnálja, hogy az Elnökség és más 

testületek Európai Történelem Háza 

projekttel kapcsolatos döntéseit nem egy 

teljesen mőködıképes projekt „becsült” 

végleges költségei alapján hozták meg; 

javasolja, hogy az Elnökség és a 

quaestorok a jövıben ne hagyjanak jóvá 

olyan projekteket vagy 

kezdeményezéseket, amelyek esetében 

nem mutatták be az összes közvetlen és 

közvetett költségre vonatkozó becslést; 

megállapítja, hogy a felülvizsgált üzleti 

tervben szereplı összegek megtévesztıen 

alacsonyak lehetnek, ha – az eredetivel 

ellentétben – nem foglalják magukban a 

kapcsolódó jogi és szakértıi díjakat; 

javasolja és elvárja, hogy a tervezett 

mőködési költségekkel kapcsolatos 

információkat az alábbi öt általános 

fejezet alatt tüntessék fel, alfejezetekkel, 

illetve a költségek alakulására és egyéb 

kérdésekre vonatkozó megjegyzésekkel 

kiegészítve: (1) személyzeti költségek, 2) 

épületekkel kapcsolatos költségek, 3) 

szállítási költségek, 4) készletek és 

szolgáltatások költségei, 5) egyéb 

költségek. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/12 

Módosítás  12 
Frank Vanhecke 
az EFD 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 
89 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. megjegyzi, hogy 2010-ben a képviselık 

és a személyzet útiköltségei mintegy 

utazási költségei mintegy 107 000 000 

eurót tettek ki (ami a teljes végleges 

elıirányzatok 6,6%-ának felel meg), és 

hogy jelenleg 5%-os csökkentés van 

érvényben; úgy véli, hogy meg kellene 

vizsgálni a repült kilométerek 

összevonásán alapuló további csökkentés 

lehetıségét; 

89. megjegyzi, hogy 2010-ben a képviselık 

és a személyzet útiköltségei mintegy 

utazási költségei mintegy 107 000 000 

eurót tettek ki (ami a teljes végleges 

elıirányzatok 6,6%-ának felel meg), és 

hogy jelenleg 5%-os csökkentés van 

érvényben; úgy véli, hogy meg kellene 

vizsgálni a repült kilométerek 

összevonásán alapuló további csökkentés 

lehetıségét; a 3 0 0. jogcímcsoport 

elemzését kéri oly módon, hogy az éves 

beszámolóhoz készüljön kimutatás az 

alábbi hat útra vonatkozóan az egy 

tisztviselıre esı átlagos útiköltségrıl: 

Brüsszel-Luxembourg; Luxembourg-

Brüsszel; Luxembourg-Strasbourg; 

Strasbourg-Luxembourg; Brüsszel-

Strasbourg; Strasbourg-Brüsszel; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/13 

Módosítás  13 
Frank Vanhecke 
az EFD 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 
99 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

99. üdvözli a Parlament internetes 

oldalának grafikai újratervezését az 

Elnökségnek „Az Európai Parlament 

jövıbeli online jelenlétére vonatkozó 

stratégia – az EP honlapjának 

átdolgozása” címő 2010. november 22-i 

határozata nyomán; a honlap 

támogatásának javítására, és különösen 

rendszeres tesztelésre szólít fel; 

törölve 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/14 

Módosítás  14 
Frank Vanhecke 
az EFD 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 
26 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. megállapítja, hogy bár a lakosságtól 

érkezı írásbeli kérdésekre állítólag 

általában két héten belül válaszolnak, 

jelenleg nincs érvényben olyan rendszer, 

amelynek keretében a képviselık elnökhöz 

vagy fıtitkárhoz intézett kérdéseit 

ugyanennyi idı alatt meg kellene 

válaszolni; 

Or. en 



 

AM\900871HU.doc  PE486.784v01-00 
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2.5.2012 A7-0120/15 

Módosítás  15 
Ashley Fox 
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 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. nyugtázza a Parlament titkársága által 

adott választ, melynek értelmében a 

Parlament strasbourgi székhelyének éves 

költsége 2010-ben pontosan 51 500 000 

eurót tett ki, ami 33 500 000 euró 

infrastrukturális költséget és 18 000 000 

euró mőködési költséget foglal magában a 

tizenkét havi ülésre; kiemeli, hogy ezek a 

hivatalos számadatok lényegesen 

elmaradnak a korábban közölt becslésektıl, 

melyek 169 000 000 és 203 000 000 euró 

körüli összegeket emlegettek; 

3. nyugtázza a Parlament titkársága által 

adott választ, melynek értelmében a 

Parlament strasbourgi székhelyének éves 

költsége 2010-ben pontosan 51 500 000 

eurót tett ki, ami 33 500 000 euró 

infrastrukturális költséget és 18 000 000 

euró mőködési költséget foglal magában a 

tizenkét havi ülésre; kiemeli, hogy ezek a 

hivatalos számadatok lényegesen 

elmaradnak a korábban közölt becslésektıl, 

melyek 169 000 000 és 203 000 000 euró 

körüli összegeket emlegettek; megjegyzi 

azonban, hogy a 2006-os költségvetési 

javaslatban az igazgatás számításai szerint 

egyetlen székhely fenntartásával évente 

204 millió eurót lehetne megtakarítani, és 

ez az összeg 2010-ben 180 euróra 

csökkenne a strasbourgi épületek 

megvásárlása és információtechnológiai 

fejlesztések következtében, továbbá 

emlékeztet arra, hogy a 2013-as 

költségvetési javaslat kapcsán az Európai 

Parlament a kiadások csökkentése 

érdekében 184 nem szavazat ellenében 

429 igen szavazattal megszavazta, hogy 

egyetlen székhellyel rendelkezzen; 

Or. en 

 

 


