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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.4.2016 A8-0131/21 

Módosítás  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD 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. sajnálatát fejezi ki a gépjárművezetői 

szolgálat internalizálására irányuló javaslat 

miatt, 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 jobb 

alternatíva lenne, feltéve, hogy a külső 

szolgáltató egyértelműen kötelezett lenne arra, 

hogy biztonsági és védelmi háttérellenőrzést 

végezzen, illetve tisztességes munkafeltételeket 

és bérezést biztosítson;  úgy véli, hogy a 

költségek csökkentése érdekében a 

gépjárművezetői szolgálatot csak a repülőtér 

vagy a pályaudvar és a munkahely között 

kellene biztosítani; úgy véli, hogy minden más 

utazásról az EP-képviselőknek maguknak 

kellene gondoskodniuk; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Módosítás  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. úgy véli, hogy a gépjárműparknak 

üzemanyag-hatékonyabb és biztonságosabb 

gépjárművekből kellene állnia; kéri a főtitkárt, 

hogy készítsen jelentést arról a lehetőségről, 

hogy az évtized végére a Parlament teljes 

mértékben átálljon az elektromos közlekedési 

eszközök használatára; 

48. úgy véli, hogy a gépjárműparknak 

üzemanyag-hatékonyabb és biztonságosabb 

gépjárművekből kellene állnia; hangsúlyozza, 

hogy a repülőtérre és a repülőtértől a 

minibuszok és a buszok használatát kellene 

előnyben részesíteni előre meghatározott 

időpontokban; kéri a főtitkárt, hogy készítsen 

jelentést arról a lehetőségről, hogy az évtized 

végére a Parlament teljes mértékben átálljon az 

elektromos közlekedési eszközök használatára; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Módosítás  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD 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 A8-0131/24 

Módosítás  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. tudomásul veszi a Parlament tájékoztatási 

irodái (EIPO-k) által a Parlament, és 

általában az Unió munkájának 

megismertetésében betöltött szerepet; úgy véli, 

hogy a Parlament tájékoztatási irodái 

esetében hatékonysági intézkedéseket kell 

előirányozni; úgy véli, hogy ahol csak 

lehetséges, a tájékoztatási irodákat 
ugyanabban az épületben kell elhelyezni, mint 

ahol a Bizottság képviselete van, és hogy a 

háttérirodákat a két intézménynek közösen 

kellene üzemeltetnie; kéri az EIPO-k 

céljainak, feladatainak és teljesítményének 
értékelését, és ezen belül a prioritások 

meghatározását; 

52. kéri, hogy átfogóan vizsgálják felül a 

Parlament tájékoztatási irodáit (EPIO) és a 

Bizottság képviseleteit; úgy véli, hogy 

ezeket ugyanabban az épületben kell 

elhelyezni, közösen üzemeltetve a 

háttérirodákat és csökkentve a 

költségeket; kéri a célok értékelését, és 

ezen belül a prioritások meghatározását; 

Or. en 



 

AM\1092192HU.doc  PE579.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.4.2016 A8-0131/25 

Módosítás  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 a bekezdés (új)  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 52a. sajnálatát fejezi ki azon döntés miatt, 

hogy Parlamentárium nyílik Berlinben, 

amely nincs közvetlen kapcsolatban a 

Parlament tevékenységeivel; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Módosítás  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 a bekezdés (új)  

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 55a. sajnálja, hogy az európai politikai 

pártok és európai politikai alapítványok 

előirányzatai 2017-ben növekednek, 

összesen 50 905 000 eurós összeget elérve, 

ami csak az elmúlt 10 évben 248,46%-os 

növekedést jelent 2008-hoz képest; 

Or. en 

 

 


