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2.5.2012 A7-0120/23 

Módosítás  23 
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 
25 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. felkéri a Számvevıszéket, hogy 

készítsen különjelentést a Parlament 

költségvetésének végrehajtásáról a 

hatékonyság, az eredményesség és a 

gazdaságosság szempontjából, és 

határozza meg azon területeket, ahol a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodást 

még javítani lehetne; örömére szolgálna, 

ha ezt a különjelentést még a jelenlegi 

parlamenti ciklus vége elıtt megkapná; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/24 

Módosítás  24 
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 
28 bekezdés – iv a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 iva. az összes képviselıre vonatkozó, 

szigorú szabályok javasolása annak 

biztosítására, hogy az általános 

költségtérítés minden esetben átlátható 

legyen, és csak a tervezett célokra 

kerüljön felhasználásra; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/25 

Módosítás  25 
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 
33 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. utal az elızı mentesítési 

határozatokban a belsı ellenırzési 

jelentésekkel kapcsolatosan 

megfogalmazott észrevételeire; elismeri, 

hogy a belsı ellenırzési jelentések eszközt 

biztosítanak a rendszerek és a teljesítmény 

javítására, és csak akkor érik el céljukat, ha 

a bennük foglalt ajánlások alapján elvégzik 

a változtatásokat és eredményeket érnek el; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

költségvetési rendelet folyamatban lévı 

felülvizsgálata az Európai Unió 

Bíróságának e témával kapcsolatos ítélete 

nyomán foglalkozik azzal a kérdéssel, 

hogy az ilyen jelentések kérésre 

hozzáférhetıek legyenek-e; 

33. utal az elızı mentesítési 

határozatokban a belsı ellenırzési 

jelentésekkel kapcsolatosan 

megfogalmazott észrevételeire; elismeri, 

hogy a belsı ellenırzési jelentések eszközt 

biztosítanak a rendszerek és a teljesítmény 

javítására, és csak akkor érik el céljukat, ha 

a bennük foglalt ajánlások alapján elvégzik 

a változtatásokat és eredményeket érnek el; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

költségvetési rendelet folyamatban lévı 

felülvizsgálata az Európai Unió 

Bíróságának e témával kapcsolatos ítélete 

nyomán foglalkozik azzal a kérdéssel, 

hogy az ilyen jelentések kérésre 

hozzáférhetıek legyenek-e; ugyanakkor 

véleménye szerint a Parlament 

költségvetése és kiadásai Költségvetési 

Ellenırzı Bizottság általi megfelelı 

vizsgálatának biztosítása érdekében e 

bizottság tagjai számára lehetıvé kell 

tenni a belsı ellenırzési jelentésekhez 

való teljes körő hozzáférést, továbbá e 

jelentéseket – a megtett intézkedések 

bemutatásával együtt – idıben közzé kell 

tenni a Parlament honlapján;  

Or. en 



 

AM\900807HU.doc  PE486.784v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

 

2.5.2012 A7-0120/26 

Módosítás  26 
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 
35 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. elégedetten jegyzi meg, hogy a 

kockázatkezelı 2010. június 1-jén 

megkezdte munkáját, és hogy közvetlenül 

a fıtitkár alá van beosztva; üdvözli a 

kockázatkezelési útmutató 2011. december 

16-i megjelenését, és ismételten kéri, hogy 

bocsássák illetékes bizottsága 

rendelkezésére a kockázatkezelı 2010-es 

évre vonatkozó éves tevékenységi 

jelentését, valamint hogy tájékoztassák a 

Parlament új kockázatkezelési 

politikájának végrehajtásáról; 

35. elégedetten jegyzi meg, hogy a 

kockázatkezelı 2010. június 1-jén 

megkezdte munkáját, és hogy közvetlenül 

a fıtitkár alá van beosztva; üdvözli a 

kockázatkezelési útmutató 2011. december 

16-i megjelenését, és ismételten kéri, hogy 

bocsássák illetékes bizottsága 

rendelkezésére a kockázatkezelı éves 

tevékenységi jelentéseit, valamint hogy 

tájékoztassák a Parlament új 

kockázatkezelési politikájának 

végrehajtásáról, és hogy illetékes 

bizottsága vitassa meg e jelentést a 

kockázatkezelı jelenlétében;  

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/27 

Módosítás  27 
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 
67 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. megjegyzi, hogy 2010. december 31-én 

a titkársági személyzet (58,4%), illetve az 

adminisztrátori (AD) kategória 

munkatársainak többsége (51,7%) nı volt; 

üdvözli, hogy a felsı és középvezetık 

szintjén 2010-ben nıtt a nıi fıigazgatók 

(36,4%-ra, azaz 11-bıl négyre) és 

osztályvezetık (26,2%-ra) aránya; 

67. megjegyzi, hogy 2010. december 31-én 

a titkársági személyzet (58,4%), illetve az 

adminisztrátori (AD) kategória 

munkatársainak többsége (51,7%) nı volt; 

megjegyzi, hogy a felsı és középvezetık 

szintjén 2010-ben nıtt a nıi fıigazgatók 

(36,4%-ra, azaz 11-bıl négyre) és 

osztályvezetık (26,2%-ra) aránya; 

felszólítja a fıtitkárt, hogy 2025-ig 

teljesítse a nık 50%-os arányára 

vonatkozó célkitőzést valamennyi magas 

pozícióban; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/28 

Módosítás  28 
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 
82 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. sajnálja, hogy az ingatlanpolitika 

nem foglalkozik az épületek 

környezetében élı és dolgozó polgárok 

szociális és gazdasági integrációjával; 

felhívja a fıtitkárt és az Elnökséget, hogy 

fordítson nagyobb figyelmet a Parlament 

ingatlanpolitikájának e vonatkozásaira; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/29 

Módosítás  29 
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 
101 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 101a. átfogó jelentést vár arról, hogy a 

Parlament ingyenes szoftverekkel 

kapcsolatos projektjei miként alakultak a 

parlamenti használat és felhasználók, a 

polgárok interakciója és a közbeszerzési 

tevékenységek szempontjából; javasolja a 

Parlamentnek az eljárási szabályzat 103. 

cikke szerint fennálló kötelezettségeinek 

kivizsgálását az ingyenes szoftverek és a 

nyílt szabványok vonatkozásában; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/30 

Módosítás  30 
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 
111 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

111. üdvözli az EMAS cselekvési terv 

részeként 2010-ben lezajlott logisztikai 

kísérleti projekteket (pl. alacsony 

kibocsátású, EURO 5 szabványú jármővek 

vásárlása, a sofırök és költöztetık számára 

környezetbarát vezetéssel kapcsolatos 

képzés, ládamegosztás a 

munkadokumentumok szállítására, amely 

akciók mintegy 33%-kal csökkentették a 

szén-dioxid-kibocsátást ezeken a 

területeken); 

111. üdvözli az EMAS cselekvési terv 

részeként 2010-ben lezajlott logisztikai 

kísérleti projekteket (pl. alacsony 

kibocsátású, EURO 5 szabványú jármővek 

vásárlása, a sofırök és költöztetık számára 

környezetbarát vezetéssel kapcsolatos 

képzés, ládamegosztás a 

munkadokumentumok szállítására, amely 

akciók mintegy 33%-kal csökkentették a 

szén-dioxid-kibocsátást ezeken a 

területeken); tájékoztatást kér arról, hogy 

a Parlament miként fogja ösztönözni az 

elektromos autók használatát és a 

töltıállomások számának növelését; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0120/31 

Módosítás  31 
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 
112 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 112a. úgy véli, hogy hatékonyabban és 

jobban ki kellene használni a napelemeket 

a Parlament épületeinek tetején; sajnálja, 

hogy eddig csak keveset szereltek fel; 

tájékoztatást kér arról, hogy összesen 

hány négyzetméter tetı áll rendelkezésre 

napelemek gazdaságos üzemeltetésére, 

jelenleg hány négyzetmétert használnak, 

és hogy az összes elektromosáram-

fogyasztás hány százalékát lehet 

potenciálisan biztosítani a lehetı legtöbb 

napelem felszerelése révén; 

Or. en 

 

 

 


