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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.4.2015 A8-0144/13 

Módosítás  13 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 4a. megjegyzi, hogy a tavalyi költségvetés 

év végi átcsoportosítása 71,5 millió eurót 

tett ki, amely a teljes költségvetés 4%-ának 

felel meg; úgy véli, hogy ez a túlméretezett 

költségvetés egyértelmő jele, ezért az idei 

költségvetés kb. 2%-os növelését teljesen 

kielégítınek tartaná a Parlament 

szükségleteinek finanszírozására; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/14 

Módosítás  14 
Helga Trüpel 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 17a. úgy véli azonban, hogy nem 

helyénvaló a képviselıi titkárságok 

juttatásainak növelése a még mindig zajló 

válság közepette; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Módosítás  15 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. kéri, hogy a képviselık igazoló 

dokumentumokkal támasszák alá az 

általános költségtérítésbıl származó 

kiadásaik 50%-át; úgy véli, ez 

megmutatná, hogy e költségtérítés 

jelenlegi mértéke indokolt-e; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Módosítás  16 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
23 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. csodálkozik az informatikai kiadások 

újabb nagymértékő növelésén, amelynek a 

nagy része nem biztonsági vonatkozású; 

nem érti, miért van szükség a fordítási 

célú kiadások 3,9 millió eurós és a 

humán-erıforrási célú kiadások 3,6 millió 

eurós növelésére; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Módosítás  17 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
23 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. úgy véli, hogy az elektronikus 

adathordozók és eszközök megnövekedett 

használata miatt fokozott figyelmet kell 

fordítani az informatikai biztonságra, 

biztosítva a Parlament információs és 

kommunikációs rendszerei biztonságának 

lehetı legmagasabb szintjét; úgy véli, hogy 

minden e téren hozott intézkedést a 

Parlament szükségleteinek egyértelmő 

értékelésére kell alapozni, és arról a 

költségvetési eljárás keretében kell 

dönteni; 

23. úgy véli, hogy az elektronikus 

adathordozók és eszközök megnövekedett 

használata miatt fokozott figyelmet kell 

fordítani az informatikai biztonságra, 

biztosítva a Parlament információs és 

kommunikációs rendszerei biztonságának 

lehetı legmagasabb szintjét; úgy véli, hogy 

minden e téren hozott intézkedést a 

Parlament szükségleteinek egyértelmő 

értékelésére kell alapozni, és arról 

költségvetési eljárás keretében kell 

dönteni; véleménye szerint a 

kiberbiztonság elérésének legjobb módja a 

nyílt forráskódú szoftverek és a titkosítás 

fokozott alkalmazása; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Módosítás  18 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. úgy véli, hogy a parlamenti 

költségvetés túlzott növelésének elkerülése 

érdekében jobb hitelt felvenni a KAD 

épülettel kapcsolatos fennmaradó 

költségek fedezésére; úgy véli, hogy az év 

végi többletekbıl gyorsabban 

visszafizethetı az e célból felvett kölcsön; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Módosítás  19 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
30 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. nyitott a nagy sikerő 

Parlamentárium másolatainak 

felállítására a fıbb európai városokban; 

úgy véli azonban, hogy erre elıször 

azokban az országokban kellene sort 

keríteni, amelyekben az euroszkepticizmus 

valós problémát jelent; ezért úgy véli, nem 

Berlinnek kellene lennie az elsı helynek, 

ahol a Parlamentárium másolata 

felállításra kerül; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Módosítás  20 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
30 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30b. erıfeszítéseket kér annak érdekében, 

hogy a hátrányos szociális helyzető és a 

szociális alap projektjeiben részt vevı 

polgárok számára könnyebb legyen a 

látogatóközpont felkeresése; felkéri a 

fıtitkárt, hogy együttmőködve és 

koordinációt folytatva a vasutakkal 

nyújtson be az utazási költségek bizonyos 

távolságokon és határokon belüli 

visszatérítésére vonatkozó javaslatot; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Módosítás  21 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
30 c bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30c. kéri a képviselık hivatalos látogatói 

csoportjaival kapcsolatos költségek 

értékelését; úgy véli, hogy az elkülönített 

források már nem elegendık, mivel az 

összegek évek óta nem változtak, 

miközben például a szállások és a 

menetjegyek ára folyamatosan emelkedik; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Módosítás  22 
Indrek Tarand 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0144/2015 
Gérard Deprez 
az Európai Parlament tervezett bevételeirıl és kiadásairól a 2016-os pénzügyi évre - I. szakasz 

- Parlament 

2015/2012(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Alcím, 30 d és 30 e bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 A Parlament környezeti lábnyoma 

 30d. újra megfogalmazza a Parlament 

azzal kapcsolatos felelısségét, hogy 

fenntartható módon cselekedjen; üdvözli 

a papírmentes környezet megvalósítása 

érdekében tett erıfeszítéseket és az 

EMAS-megközelítés alkalmazásával 

jelenleg zajló értékes munkát; véleménye 

szerint az EMAS-folyamat állandó 

költségvetési támogatást igényel; 

 30e. kéri az önkéntességen alapuló 

megközelítés eredményeinek értékelését a 

rövid távolságra közlekedı repülıjáratok 

business osztályának igénybevételét 

illetıen; 

Or. en 

 

 


