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13.4.2016 A8-0131/3 

Módosítás  3 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. megerősíti a 2015. április 29-i és 2015. 

október 28-i költségvetési 

állásfoglalásában az általános 

költségtérítés tekintetében kialakított 

álláspontját; megismétli, hogy a 

képviselők általános költségtérítésével 

kapcsolatban nagyobb átláthatóságra van 

szükség; felhívja a Parlament Elnökségét, 

hogy dolgozzon ki pontosabb szabályokat 

az említett juttatás keretében engedélyezett 

kiadások elszámoltathatóságára 

vonatkozóan, anélkül, hogy ez további 

költségekkel járna a Parlament számára; 

29. megismétli az Elnökséghez intézett 

arra vonatkozó felhívását, hogy hozzon 

pontosabb szabályokat az általános 

költségtérítés keretében elszámolható 

kiadásokra vonatkozóan, és a szabályok 

között szerepeljenek olyan 

költségtakarékossági előírások, mint 

például az, hogy – ahogyan azt már egyre 

több képviselő is teszi – a képviselők 

hozzák nyilvánosságra kiadásaikat, illetve 

hozzák létre a fel nem használt összegek 

visszafizetésének egyszerűsített rendszerét; 

hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések 

nem teszik szükségessé további személyzet 

foglalkoztatását a Parlamenten belül; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Módosítás  4 

 Helga Trüpel  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. megállapítja, hogy míg a parkolás 

ingyenes a Parlament alkalmazottai 

számára, addig a tömegközlekedést 

használó alkalmazottak éves bérletének 

csak a felét térítik; kéri a főtitkárt, hogy 

készítsen becslést a gépkocsit használók 

éves implicit juttatásáról a más 

tömegközlekedési eszközt használókhoz 

képest, és tegyen javaslatokat a különböző 

közlekedési módok használata közötti 

esetleges egyenlőtlen bánásmód 

kiigazítására vagy megfelelő parkolási 

díjak kivetésével, vagy az egyéb 

közlekedési módokra érvényes bérletek 

árának nagyobb arányú megtérítésével; 

Or. en 

Indokolás 

 A Bizottság által fenntartott parkolóhelyek költsége évi 1300 euró, lásd a Bizottság brüsszeli 

alkalmazottaira vonatkozó, 2006 és 2009 közötti időszakra szóló mobilitási terv 5. oldalát, 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf. A piaci ár a becslések szerint 2500 euró. A 

tömegközlekedést választók 290 euróra jogosultak. A teremgarázs használatát választó 

kerékpárosok becslések szerint a gépkocsira vonatkozó juttatás egytizedében részesülnek 

(kiszámítva a kerékpár tárolásához szükséges helyet az autóéhoz képest). A parlamenti 

alkalmazottak továbbá két „matricára” is jogosultak. 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Módosítás  5 

Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49b. úgy véli, hogy általános szabályként 

a képviselők és az alkalmazottak számára 

nem kellene megtéríteni az Unión belüli 

üzleti osztályú repülőutak költségét; 

Or. en 

 

 


