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2.5.2012 A7-0120/16 

Módosítás  16 
Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a 2010-re vonatkozó 

mentesítésrıl szóló viták során a 

Költségvetési Ellenırzı Bizottságban 

felvetett kérdések némelyike túlmutat a 

konkrétan 2010-re vonatkozó kérdéseken, 

és a bizottság által feltett, számos területet 

lefedı kérdések közé tartozik, ez a jelentés 

elsısorban a 2010-es pénzügyi év 

költségvetésének végrehajtására és a 

vonatkozó mentesítésre összpontosít, 

elismerve, hogy a költségvetési kérdések 

megközelítése másutt is széles körő viták 

tárgyát képezi, 

C. mivel a 2010-re vonatkozó 

mentesítésrıl szóló viták során a 

Költségvetési Ellenırzı Bizottságban 

felvetett kérdések némelyike túlmutat a 

konkrétan 2010-re vonatkozó kérdéseken, 

és a bizottság által feltett, számos területet 

lefedı kérdések közé tartozik, ez a jelentés 

elsısorban a 2010-es pénzügyi év 

költségvetésének végrehajtására és a 

vonatkozó mentesítésre összpontosít, 

elismerve, hogy a költségvetési kérdések 

megközelítése széles körő viták tárgyát 

képezi, különösen az Európai Parlament 

költségeinek és lehetséges 

megtakarításainak mérlegelésére 

létrehozott munkacsoportban, amely a 

2012. február 8-án elfogadott 2013-as 

költségvetési iránymutatásokkal 

összhangban arra törekszik, hogy az 

Európai Parlament költségvetésének – 

2012 végére elkészülı javaslatokat és azok 

gyors végrehajtását eredményezı – 

független értékelése révén jelentıs hosszú 

távú megtakarításokat eszközöljön, 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/17 

Módosítás  17 
Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
54 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. sajnálja, hogy az EuroparlTV a 

számára 2010-ben juttatott jelentıs, 

mintegy 9 000 000 eurós finanszírozás (3 2 

4 6. jogcím) dacára nem tekinthetı 

sikertörténetnek a közvetlen egyéni 

felhasználók
23
 rendkívül alacsony száma 

miatt (eltekintve azoktól, akik partnerségi 

megállapodások révén regionális TV-ken 

keresztül nézik az adást); üdvözli projekt 

költségvetésének 2011-ben és az azt követı 

években történı 14%-os (8 000 000 euróra) 

csökkentésére irányuló erıfeszítéseket; 

sajnálattal ismeri fel azonban, hogy nem 

indokolható a további támogatás, és 

felhívja a fıtitkárt, hogy nyújtson be 

javaslatokat az illetékes bizottságnak a 

mővelet befejezésérıl; 

54. sajnálja, hogy az EuroparlTV a 

számára 2010-ben juttatott jelentıs, 

mintegy 9 000 000 eurós finanszírozás (3 2 

4 6. jogcím) dacára nem tekinthetı 

sikertörténetnek a közvetlen egyéni 

felhasználók
23
 rendkívül alacsony száma 

miatt (eltekintve azoktól, akik partnerségi 

megállapodások révén regionális TV-ken 

keresztül nézik az adást); üdvözli a projekt 
költségvetésének 2011-ben és az azt követı 

években történı 14%-os (8 000 000 euróra) 

csökkentését; szorgalmazza azonban az 

EuroparlTV költség-haszon értékelésének 

elvégzését; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/18 

Módosítás  18 
Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
90 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. megállapítja, hogy 2010-ben az utazási 

irodára vonatkozó végleges elıirányzatok 

összege 1 438 000 euró volt, igen magas 

(94%-os) végrehajtási arány mellett; 

megjegyzi továbbá, hogy a légitársaságok 

kedvezményes árakat biztosítanak, ami azt 

jelenti, hogy a legjobb szolgáltatásért 

átlagos árat kell fizetni; hangsúlyozza 

azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy 

adott nap vagy utazás esetében ne lehetne 

jobb árat kapni az utazásszervezınél 

történı közvetlen foglalással; független 

vizsgálatra szólít fel az utazási iroda 

pénzügyi ellenırzésének lefolytatása 

érdekében, amely megvizsgálja struktúráját 

és mőködését; felszólítja a jelenlegi 

utazásszervezı ügynökséget, hogy tegyen 

nagyobb erıfeszítéseket annak érdekében, 

hogy mindig a legolcsóbb lehetıségeket 

kínálják a képviselıknek és az 

alkalmazottaknak; felhívja továbbá a 

megfelelı igazgatóságot, hogy ellenırizze 

az utazási iroda által nyújtott szolgáltatások 

színvonalát, és hogy azok mennyire 

költséghatékonyak, és 2012 végéig 

készítsen errıl jelentést a megfelelı 

parlamenti bizottságnak; 

90. megállapítja, hogy 2010-ben az utazási 

irodára vonatkozó végleges elıirányzatok 

összege 1 438 000 euró volt, igen magas 

(94%-os) végrehajtási arány mellett; 

megjegyzi továbbá, hogy a légitársaságok 

kedvezményes árakat biztosítanak, ami azt 

jelenti, hogy a legjobb szolgáltatásért 

átlagos árat kell fizetni; hangsúlyozza 

azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy 

adott nap vagy utazás esetében ne lehetne 

jobb árat kapni az utazásszervezınél 

történı közvetlen foglalással; független 

vizsgálatra szólít fel az utazási iroda 

teljesítményértékelésének lefolytatása 

érdekében, amely megvizsgálja struktúráját 

és mőködését; felszólítja a jelenlegi 

utazásszervezı ügynökséget, hogy tegyen 

nagyobb erıfeszítéseket annak érdekében, 

hogy mindig a legolcsóbb lehetıségeket 

kínálják a képviselıknek és az 

alkalmazottaknak; felhívja továbbá a 

megfelelı igazgatóságot, hogy ellenırizze 

az utazási iroda által nyújtott szolgáltatások 

színvonalát; 

Or. en 



 

AM\900806HU.doc  PE486.784v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

2.5.2012 A7-0120/19 

Módosítás  19 
Bogusław Liberadzki 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
93 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. úgy véli, hogy a Parlamentnek minden 

lehetséges esetben fel kellene hagynia a 

monopolisztikus szerzıdések odaítélésével, 

és hogy csökkenı költségekkel és a 

képviselıknek és alkalmazottaknak 

nyújtott jobb szolgáltatásokkal járna, ha 

egynél több utazási iroda állna 

rendelkezésükre; 

93. úgy véli, hogy a Parlamentnek – 

amikor lehetséges – jobb áron és a 

képviselıknek és alkalmazottaknak 

nyújtott jobb szolgáltatásokra kellene 

szerzıdést kötnie, különösen az utazási 

irodai szolgáltatásokra vonatkozó 

következı pályázati kiírás alkalmával; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/20 

Módosítás  20 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

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; megjegyzi azonban, 

hogy jelentıs megtakarításokat lehetne 

elérni, ha a Parlamentnek egyetlen 

székhelye lenne; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/21 

Módosítás  21 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. megállapítja, hogy a közvetlenül a 

Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésébıl 

eredı többletköltségek finanszírozása 

érdekében 9 397 164 eurós költségvetés-

módosítást kellett elfogadni (a 2010. május 

19-én elfogadott 1/2010. sz költségvetés-

módosítás); megállapítja továbbá, hogy a 

költségvetés-módosítás elsısorban két 

költségvetési tételt erısített meg (1 2 0 0. 

jogcím, „Javadalmazás és juttatások” és 

4 2 2 0/01. aljogcím „Parlamenti 

asszisztensek alkalmazása: helyi 

asszisztensek”) a képviselık 

támogatásának fokozása érdekében, hogy 

el tudják látni megnövekedett jogalkotási 

tevékenységeiket; 

5. megállapítja, hogy a közvetlenül a 

Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépésébıl 

eredı többletköltségek finanszírozása 

érdekében 9 397 164 eurós költségvetés-

módosítást kellett elfogadni (a 2010. május 

19-én elfogadott 1/2010. sz költségvetés-

módosítás); megállapítja továbbá, hogy a 

költségvetés-módosítás elsısorban két 

költségvetési tételt erısített meg (1 2 0 0. 

jogcím, „Javadalmazás és juttatások” és 

4 2 2 0/01. aljogcím „Parlamenti 

asszisztensek alkalmazása: helyi 

asszisztensek”) a képviselık 

támogatásának fokozása érdekében, hogy 

el tudják látni megnövekedett jogalkotási 

tevékenységeiket; sajnálja azonban, hogy 

ezt a növekedést nem csökkentették 

jelentısen hathatósabb megtakarítások 

révén; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/22 

Módosítás  22 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

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

2011/2202(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja a fıigazgatóságokat, amelyek 

esetében az adatok még mindig 

kimagaslóak – különös tekintettel a DG 

INLO-ra –, hogy tovább csökkentsék az 

ilyen eljárások számát/arányát; sürgeti az 

igazgatást, hogy folytassa ezen eljárások 

szigorú ellenırzését, különös tekintettel a 

lehetséges összeférhetetlenségekre, és hogy 

erıteljesebb és visszatartó erejő 

szankciókat alkalmazzon minden feltárt 

szabálytalanság esetén; 

19. felhívja a fıigazgatóságokat, amelyek 

esetében az adatok még mindig 

kimagaslóak – különös tekintettel a DG 

INLO-ra –, hogy tovább csökkentsék az 

ilyen eljárások számát/arányát; sürgeti az 

igazgatást, hogy folytassa ezen eljárások 

szigorú ellenırzését, különös tekintettel a 

lehetséges összeférhetetlenségekre, és hogy 

erıteljesebb és visszatartó erejő 

szankciókat alkalmazzon minden feltárt 

szabálytalanság esetén; felkéri a fıtitkárt, 

hogy hathavonta készítsen jelentést az 

elért elırehaladásról a Költségvetési 

Ellenırzı Bizottság részére; 

Or. en 

 

 

 


