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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.3.2014 A7-0222/1 

Módosítás  1 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0222/2014 
Markus Pieper 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében 

2013/2260(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
276 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

276. üdvözli, hogy a Bizottság orvosolta a 

Számvevıszék által a közvetlen 

tárgyalásos eljárással kapcsolatban felvetett 

aggályokat, és örömmel látja a nagyobb 

versenyt biztosító pályázati eljárások 

alkalmazását; osztja a Számvevıszék azon 

álláspontját, amely szerint az igazgatási 

szolgáltatásokra vonatkozó és az 

ellenırzési szerzıdések esetében 

érdemesebb versenyeljárást kiírni; sürgeti a 

Bizottságot, hogy tegye kötelezıvé a 

versenyt biztosító pályázati eljárásokat 

annak érdekében, hogy megtalálja a 

legelınyösebb ajánlatot és egyenlı 

versenyfeltételeket biztosítson valamennyi 

piaci szereplı számára; 

276. üdvözli, hogy a Bizottság orvosolta a 

Számvevıszék által a közvetlen 

tárgyalásos eljárással kapcsolatban felvetett 

aggályokat, és örömmel látja a nagyobb 

versenyt biztosító pályázati eljárások 

alkalmazását; osztja a Számvevıszék azon 

álláspontját, amely szerint az igazgatási 

szolgáltatásokra vonatkozó és az 

ellenırzési szerzıdések esetében 

érdemesebb versenyeljárást kiírni; sürgeti a 

Bizottságot, hogy tegye kötelezıvé a 

versenyt biztosító pályázati eljárásokat 

annak érdekében, hogy megtalálja a 

legelınyösebb ajánlatot és egyenlı 

versenyfeltételeket biztosítson valamennyi 

piaci szereplı számára, lehetıvé téve az 

eltéréseket válsághelyzetekben; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0222/2 

Módosítás  2 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0222/2014 
Markus Pieper 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében 

2013/2260(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
279 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

279. felszólítja ezért a Bizottságot és az 

EKSZ-t, hogy a PEGASE mechanizmus 

végrehajtása tekintetében mostantól 

alkalmazzák a „többet többért” elvet és 

szorosan kövessék nyomon a mechanizmus 

keretében történı kifizetéseket; 

279. felszólítja ezért a Bizottságot és az 

EKSZ-t, hogy vizsgálják meg, hogy a 

PEGASE mechanizmus végrehajtása 

tekintetében alkalmazható-e a „többet 

többért” elv és szorosan kövessék nyomon 

a mechanizmus keretében történı 

kifizetéseket; elvárja, hogy tájékoztatást 

kapjon az esetleges elırelépésrıl; 

Or. en 



 

AM\1024928HU.doc  PE529.696v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.3.2014 A7-0222/3 

Módosítás  3 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0222/2014 
Markus Pieper 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében 

2013/2260(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
281 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

281. a Számvevıszék megállapításaival 

összhangban sajnálatát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy a Bizottság és az EKSZ 

nem fordított kellı figyelmet a PEGASE 

keretében nyújtott támogatás 

helyettesíthetıségére; aggodalmát fejezi ki 

a Számvevıszék által is említett, azon 

veszélyekkel kapcsolatban, hogy a 

Palesztin Hatóság a PEGASE-bıl 

származó közvetlen pénzügyi támogatást 

saját költségvetése helyett használja 

politikái közös védelempolitikai 

alkotóelemének támogatására, többek 

között a PEGASE-bıl származó közvetlen 

pénzügyi támogatásra nem jogosult 

rendırségi és biztonsági személyzet 

finanszírozására; 

281. a Számvevıszék megállapításaival 

összhangban sajnálatát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy a Bizottság és az EKSZ 

nem fordított kellı figyelmet a PEGASE 

keretében nyújtott támogatás 

helyettesíthetıségére; aggodalmát fejezi ki 

a Számvevıszék által is említett, azon 

veszélyekkel kapcsolatban, hogy a 

Palesztin Hatóság a PEGASE-bıl 

származó közvetlen pénzügyi támogatást 

saját költségvetése helyett használhatja 

politikái közös védelempolitikai 

alkotóelemének támogatására, többek 

között a PEGASE-bıl származó közvetlen 

pénzügyi támogatásra nem jogosult 

rendırségi és biztonsági személyzet 

esetleges finanszírozására; kéri, hogy a 

Bizottság biztosítsa, hogy a finanszírozás 

csak a személyek egyeztetett listáján 

szereplı végsı kedvezményezettek 

számára kerüljön rendelkezésre 

bocsátásra; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0222/4 

Módosítás  4 
Bart Staes 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0222/2014 
Markus Pieper 
A Számvevıszék különjelentései a Bizottság 2012. évi mentesítése keretében 

2013/2260(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
282 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

282. ezzel összefüggésben nyomatékosan 

kéri a PEGASE-bıl származó közvetlen 

pénzügyi támogatás kifizetésének 

igazságügyi ellenırzését annak biztosítása 

érdekében, a támogatásból nem történik 

kifizetés, illetve a támogatásból nem 

juttatnak jogellenesen összegeket nem 

támogatható csoportok számára, és kitart 

amellett, hogy a Bizottság és az EKSZ 

hívja fel a Palesztin Hatóság figyelmét 

erre a problémára, hogy megakadályozzák 

a PEGASE keretében nyújtott támogatás 

minden további eltérítését 2014-ben; 

282. kéri a PEGASE-bıl származó 

közvetlen pénzügyi támogatás 

kifizetésének igazságügyi ellenırzését 

2014 végére annak biztosítása érdekében, 

hogy a támogatásból nem történik 

kifizetés, illetve a támogatásból nem 

juttatnak jogellenesen összegeket nem 

támogatható csoportok számára, és kitart 

amellett, hogy a Bizottság és az EKSZ 

törekedjen a Palesztin Hatósággal való 

teljes körő együttmőködésre, hogy 

megakadályozzák a PEGASE keretében 

nyújtott támogatás minden esetleges 

eltérítését; felhívja a Számvevıszéket, 

hogy nyújtson segítséget az ellenırzés 

során a megfelelı módszertan 

alkalmazásához;  

Or. en 

 

 


