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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.4.2014 A7-0270/1 

Módosítás  1 
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0270/2014 
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen  
Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések 

2014/2020(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(5) nagy várakozással tekint a saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintő 

munkacsoport munkája elé, amely 

meggyızıdése szerint egyedülálló 

lehetıséget kínál arra, hogy folytatódjon a 

saját források rendszerének jelenleg 

megrekedt reformja; üdvözli a magas 

szintő munkacsoport 2014. április 3-i elsı 

ülését; arra számít, hogy a szóban forgó 

alakuló ülés megszervezésének jelentıs és 

sajnálatos késedelme ellenére a magas 

szintő munkacsoport továbbra is teljesíti a 

magas szintő munkacsoport saját 

forrásait létrehozó közös nyilatkozatban 

megállapított célokat és az ütemtervet;  

törölve 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0270/2 

Módosítás  2 
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0270/2014 
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen 
Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések 

2014/2020(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (3a) rámutat arra, hogy a magas szintő 

munkacsoport összetétele tekintetében 

figyelembe kell venni a jövı hónapban 

sorra kerülı európai parlamenti 

választások eredményeit azt illetıen, hogy 

ki fogja képviselni a munkacsoporton 

belül az Európai Parlamentet; továbbá 

hangsúlyozza, hogy az összes európai 

parlamenti képviselıcsoport számára 

biztosítani kell a magas szintő 

munkacsoport üléseihez való közvetlen 

hozzáférést; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.4.2014 A7-0270/3 

Módosítás  3 
Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0270/2014 
Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen 
Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések 

2014/2020(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (4a) emlékeztet arra, hogy nem volt 

átlátható a 2014 és 2020 közötti idıszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretrıl 

szóló politikai megállapodás 

megkötésének módja, és aggodalmának 

ad hangot amiatt, hogy a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintő munkacsoport 

esetében hasonló problémák merülhetnek 

fel; kitart amellett, hogy az egyes üléseket 

követıen haladéktalanul biztosítani kell 

az Európai Parlament összes 

képviselıcsoportja számára a saját 

forrásokkal foglalkozó magas szintő 

munkacsoport munkájával kapcsolatos 

összes információhoz való közvetlen 

hozzáférést; 

Or. en 

 

 


