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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.4.2016 A8-0131/8 

Módosítás  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. a 2017. évi rendes kiadások növekedését 

– a két rendkívüli keretösszegtől eltekintve 

– a 2016. évi költségvetéshez képest 1,4%-

ban korlátozza; 

6. a 2017. évi rendes kiadások növekedését 

– a két rendkívüli keretösszegtől eltekintve 

– a 2016. évi költségvetés rendes 

kiadásaihoz képest 1,4%-ban, míg a 2016-

os költségvetéshez képest 0,6%-ban 

korlátozza; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Módosítás  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli a képviselők elektronikus 

portáljának, az e-Portálnak a kibővítését, 

azonban felkéri a főtitkárt, hogy a 

„papírmentesítési kezdeményezés” 

tükrében tegye hatékonyabbá a jelenlegi 

rendszert, amelyben a fizetési 

bizonylatokat kinyomtatva küldik meg a 

képviselőknek, és végső célként 2017 

végéig szüntesse be ezt a gyakorlatot; úgy 

véli, hogy az e-Portálnak ezt a 

felhasználási lehetőséget alapbeállításban 

biztosítania kellene a képviselők számára, 

mivel az jelentős megtakarításokat 

eredményezne mind időben, mind pedig 

gazdasági szempontból; 

21. üdvözli a képviselők elektronikus 

portáljának, az e-Portálnak a kibővítését, 

azonban felkéri a főtitkárt, hogy a 

„papírmentesítési kezdeményezés” 

tükrében tegye hatékonyabbá a jelenlegi 

rendszert, amelyben a fizetési 

bizonylatokat kinyomtatva küldik meg a 

képviselőknek, és végső célként 2017 

végéig szüntesse be ezt a gyakorlatot az 

egyes EP-képviselők döntése szerint; úgy 

véli, hogy az e-Portálnak ezt a 

felhasználási lehetőséget alapbeállításban 

biztosítania kellene a képviselők számára, 

mivel az jelentős megtakarításokat 

eredményezne mind időben, mind pedig 

gazdasági szempontból; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Módosítás  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. üdvözli a képviselőknek és a 

bizottságoknak nyújtott tanácsadás 

folyamatosan javuló minőségét; emlékeztet 

arra, hogy a Parlamenti Kutatási 

Szolgáltatások Főigazgatósága (EPRS) és a 

tematikus főosztályok közötti 

együttműködés hatékonyságának félidős 

értékelését még az EPRS 2013-as 

létrehozásakor előre kitűzték; ezért kéri a 

főtitkárt, hogy készítse el az értékelést, és 

2016 végéig számoljon be annak 

megállapításairól a Költségvetési 

Bizottságnak; úgy véli, hogy ennek az 

értékelésnek javaslatokat kellene 

tartalmaznia annak biztosítására 

vonatkozóan, hogy az EPRS által nyújtott 

támogatás jobban kövesse az egyes 

tematikus bizottságok fejleményeit, 

kielégítse az egyes képviselők igényeit, 

valamint hogy ne legyenek átfedések a 

tematikus osztályok tevékenységeivel, és 

hogy az ne ösztönözze a szervezeti 

egységek közötti versenyt; 

 

22. üdvözli a képviselőknek és a 

bizottságoknak nyújtott tanácsadás 

folyamatosan javuló minőségét; 

hangsúlyozza, hogy nem eszközölhető 

csökkentés a Parlament 2017-re 

vonatkozó előzetes költségvetési 

javaslattervezetének kidolgozása céljából 

a főtitkár által az Elnökséghez továbbított 

jelentéshez képest; emlékeztet arra, hogy a 

Parlamenti Kutatási Szolgáltatások 

Főigazgatósága (EPRS) és a tematikus 

főosztályok közötti együttműködés 

hatékonyságának félidős értékelését még 

az EPRS 2013-as létrehozásakor előre 

kitűzték; ezért kéri a főtitkárt, hogy 

készítse el az értékelést, és 2016 végéig 

számoljon be annak megállapításairól a 

Költségvetési Bizottságnak; úgy véli, hogy 

ennek az értékelésnek javaslatokat kellene 

tartalmaznia annak biztosítására 

vonatkozóan, hogy az EPRS által nyújtott 

támogatás jobban kövesse az egyes 

tematikus bizottságok fejleményeit, 

kielégítse az egyes képviselők igényeit, 

valamint hogy ne legyenek átfedések a 

tematikus osztályok tevékenységeivel, és 

hogy az ne ösztönözze a szervezeti 

egységek közötti versenyt; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Módosítás  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. kéri, hogy a belső dokumentumok 

digitális aláírásának lehetőségét tegyék 

általánossá minden esetben, így például a 

formanyomtatványok és az írásbeli 

nyilatkozatok stb. esetén, biztosítva 

ugyanakkor a hitelességet és a 

megbízhatóságot; kéri, hogy az EP-

képviselők mobiljain tegyék lehetővé 

TAN-ellenőrző rendszer bevezetését; úgy 

véli továbbá, hogy a faxkészülékek 

használatát kerülni kell és fokozatosan fel 

kell számolni; 

25. kéri, hogy a belső dokumentumok 

digitális aláírásának lehetőségét tegyék 

általánossá minden esetben, így például a 

formanyomtatványok és az írásbeli 

nyilatkozatok stb. esetén, biztosítva 

ugyanakkor a hitelességet és a 

megbízhatóságot; kéri, hogy az EP-

képviselők mobiljain tegyék lehetővé 

TAN-ellenőrző rendszer bevezetését; úgy 

véli továbbá, hogy a faxkészülékek 

használatát kerülni kell és fokozatosan fel 

kell számolni az egyes EP-képviselők 

döntése szerint; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Módosítás  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. kéri, hogy a költségvetés híven 

tükrözze az Európai Parlament 

ingatlanállományának helyzetét; e 

tekintetben kéri, hogy a Konrad Adenauer 

épület költsége egyértelműen szerepeljen a 

Parlament végleges költségvetésében, és 

kéri, hogy az év végi gyűjtő átcsoportosítás 

alkalmazásának elkerülése érdekében a 

jövőben az ingatlanberuházások 

szerepeljenek a költségvetésben; 

32. kéri, hogy a költségvetés híven 

tükrözze az Európai Parlament 

ingatlanállományának helyzetét; e 

tekintetben kéri, hogy a Konrad Adenauer 

épület költsége egyértelműen szerepeljen a 

Parlament végleges költségvetésében, és 

kéri, hogy a jövőben az 

ingatlanberuházások szerepeljenek a 

költségvetésben; 

Or. en 



 

AM\1092197HU.doc  PE579.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.4.2016 A8-0131/13 

Módosítás  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE 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. megjegyzi, hogy az Európai Parlament 

elnöksége a legutóbbi támadások után 

egyhangúlag úgy határozott, hogy 

internalizálja a gépjárművezetői 

szolgálatot annak a biztonság 

szempontjából kiemelt érzékenysége miatt; 

tudomásul veszi a gépjárművezetői 

szolgálat internalizálására irányuló 

javaslatot, amely komoly biztonsági 

okokból a külső szolgáltatót a Parlament 

által alkalmazott szerződéses 

alkalmazottakkal váltja fel; az 

internalizálásnak tisztességes 

munkafeltételeket és bérezést kellene 

lehetővé tennie a gépjárművezetők 

számára, valamint környezetbarátabb és 

biztonságosabb autók használatát; kéri, 

hogy szolgáltassanak részletes 

információkat a Költségvetési Bizottság 

részére; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Módosítás  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a PPE 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 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. kéri a főtitkárt, hogy folytasson 

megbeszéléseket a Parlament utazási 

irodájával; ösztönzi az utazási irodát, hogy 

még inkább éljen az árak 

összehasonlításának eszközével; kéri az 

utazási irodát, hogy a foglaláskor aktívan 

törekedjen arra, hogy kevésbé drága 

jegyeket keressen, és általában véve 

versenyképesebb árakat kínáljon a 

képviselők és a személyzet valamennyi 

kategóriája számára, biztosítva ugyanakkor 

a megfelelő kényelmi szintet és a 

jegyvisszaváltási lehetőségeket; 

49. kéri a főtitkárt, hogy folytasson 

megbeszéléseket a Parlament utazási 

irodájával; ösztönzi az utazási irodát, hogy 

még inkább éljen az árak 

összehasonlításának eszközével; kéri az 

utazási irodát, hogy a foglaláskor aktívan 

törekedjen arra, hogy kevésbé drága 

jegyeket keressen, és általában véve 

versenyképesebb árakat kínáljon a 

képviselők és a személyzet valamennyi 

kategóriája számára, biztosítva ugyanakkor 

a megfelelő jegyvisszaváltási 

lehetőségeket; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Módosítás  15 

Paul Rübig 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. támogatja valamennyi plenáris ülés 

vitáinak nemzetközi jelnyelvre történő 

tolmácsolását annak érdekében, hogy 

legalább ezek a viták valóban elérhetők 

legyenek az európai polgárok számára; 

41. támogatja valamennyi plenáris ülés 

vitáinak nemzetközi jelnyelvre történő 

tolmácsolását annak érdekében, hogy 

legalább ezek a viták valóban elérhetők 

legyenek az európai polgárok számára 

anélkül, hogy ez pótlólagos költségeket 

jelentene a Parlament számára; 

Or. en 

 

 


