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13.4.2016 A8-0131/1 

Módosítás  1 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. felhívja az Elnökséget, hogy terjesszen 

elő hosszú távú stratégiát a Parlament 

épületeivel kapcsolatban; ismételten 

rámutat arra, hogy a hosszú távú 

beruházásokat, így a Parlament 

ingatlanprojektjeit körültekintően és 

átláthatóan kell kezelni; ragaszkodik a 

szigorú költségmenedzsmenthez, 

projekttervezéshez és -felügyelethez; 

megismétli, hogy a költségvetési rendelet 

203. cikkét kellőképpen figyelembe vevő 

egyértelmű, korai információkon alapuló 

döntéshozatali folyamatra van szükség az 

ingatlanpolitika területén; úgy véli, hogy az 

Európai Történelem Házával kapcsolatos 

késedelemről és a megnövekedett 

költségek okairól készült jelentést 

figyelembe kell venni a hosszú távú 

ingatlanstratégia kialakításakor; 

31. felhívja az Elnökséget, hogy terjesszen 

elő hosszú távú stratégiát a Parlament 

épületeivel kapcsolatban; ismételten 

rámutat arra, hogy a hosszú távú 

beruházásokat, így a Parlament 

ingatlanprojektjeit körültekintően és 

átláthatóan kell kezelni; ragaszkodik a 

szigorú költségmenedzsmenthez, 

projekttervezéshez és -felügyelethez; 

megismétli, hogy a költségvetési rendelet 

203. cikkét kellőképpen figyelembe vevő 

egyértelmű, korai információkon alapuló 

döntéshozatali folyamatra van szükség az 

ingatlanpolitika területén; úgy véli, hogy az 

Európai Történelem Háza projektet abba 

kell hagyni; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Módosítás  2 

Michał Marusik 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. fenntartásai vannak a gépjárművezetői 

szolgálat internalizálására irányuló 

javaslattal szemben, amely a külső 

szolgáltatót a Parlament által alkalmazott 

szerződéses alkalmazottakkal váltja fel, és 

amihez mintegy 3,7 millió eurós azonnali 

kiegészítő forrásra lesz szükség; úgy véli, 

hogy az alkalmazandó közbeszerzési 

szabályokkal összhangban külső 

szolgáltatóval megkötött, jól működő 

szerződés lehetséges alternatíva lenne, 

feltéve, hogy a külső szolgáltató 

egyértelműen kötelezett lenne arra, hogy 

biztonsági és védelmi háttérellenőrzést 

végezzen, illetve tisztességes 

munkafeltételeket és bérezést biztosítson; 

csak akkor tartja szóba jöhetőnek az 

internalizálást, ha annak költségei nem 

haladják meg a jelenlegi rendszer 

költségeit, valamint tisztességes 

munkafeltételeket és bérezést tesznek 

lehetővé a gépjárművezetők számára, 

valamint javítanák a nemek közti 

egyensúlyt és a környezetbarátabb autók 

használatát; kéri, hogy bármely döntés 

meghozatala előtt részletes információkat 

szolgáltassanak a Költségvetési Bizottság 

részére; 

46. elutasítja a gépjárművezetői szolgálat 

internalizálására irányuló javaslatot, amely 

a külső szolgáltatót a Parlament által 

alkalmazott szerződéses alkalmazottakkal 

váltja fel, és amihez mintegy 3,7 millió 

eurós azonnali kiegészítő forrásra lenne 

szükség; úgy véli, hogy annak 

figyelembevételével, hogy közvetlen vasúti 

összeköttetés nyílt a brüsszeli nemzeti 

repülőtér és a Brüsszel-Luxembourg 

állomás között, a gépjárművezetői 

szolgálat haszontalanná válik, és hogy 

ezért megszüntetését legalább a brüsszeli 

székhelyen meg kell fontolni mint jobb 

alternatívát; kéri, hogy bármely döntés 

meghozatala előtt részletes információkat 

szolgáltassanak a Költségvetési Bizottság 

részére; 

Or. en 
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