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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.4.2016 A8-0131/27 

Módosítás  27 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. úgy véli, hogy a képviselők parlamenti 

tevékenységeinek jelenlegi, a Parlament 

honlapján közzétett leírása nem pontos, és 

nem tükrözi a képviselők tényleges 

tevékenységét és részvételét; javasolja, 

hogy a jelenlegi osztályozási weboldalak 

használatát szüntessék meg, és javítsák az 

egyes képviselők tevékenységére 

vonatkozó tájékoztatást a Parlament 

hivatalos weboldalán; kéri a tájékoztatás 

átdolgozását különösen a szavazatok 

indokolása és az egyperces felszólalások 

tekintetében, illetve azt, hogy azokat a 

plenáris üléseken történő felszólalásoktól 

elkülönítve is meg lehessen tekinteni, 

továbbá hogy értékeljék a szavazatok 

indokolásának és a lehetséges 

alternatívák felsorolásának hozzáadott 

értékét; várja, hogy az Elnökség illetékes 

munkacsoportja – amint elkészült velük – 

bemutassa programját és megállapításait a 

Költségvetési Bizottságnak; 

28. úgy véli, hogy a képviselők parlamenti 

tevékenységeinek jelenlegi, a Parlament 

honlapján közzétett leírása nem pontos, és 

nem tükrözi a képviselők tényleges 

tevékenységét és részvételét; várja, hogy az 

Elnökség illetékes munkacsoportja – amint 

elkészült velük – bemutassa programját és 

megállapításait a Parlamentnek; 

Or. en 



 

AM\1092191HU.doc  PE579.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.4.2016 A8-0131/28 

Módosítás  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32a. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 

környezetben nem szabad további 

Parlamentárium-projekteket indítani a 

Költségvetési Bizottsággal folytatott 

előzetes tanácskozás és annak 

jóváhagyása nélkül;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Módosítás  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 38a. kéri a főtitkárt, hogy készítsen éves 

jelentést azokról a vezető tisztviselőkről, 

akik Európai Parlamenttel meglévő 

munkaviszonya megszűnt, és új 

tisztségükben fennállhat a személyzeti 

szabályzat 16. cikkében említett 

összeférhetetlenség; 

Or. en 



 

AM\1092191HU.doc  PE579.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.4.2016 A8-0131/30 

Módosítás  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39a. kéri a főtitkárt, hogy valamennyi 

személyzeti kategória – az akkreditált 

parlamenti asszisztenseket is beleértve – 

esetében írjon ki belső versenyvizsgát; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Módosítás  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39b. úgy véli, hogy „Az intézmény 

személyi állományát segítő intézkedések” 

költségvetési tételt, és különösen a 

személyzeti érdekképviseleti 

szervezeteknek fizetett, a 1630-03 

„Szociális intézkedések” soron szereplő 

támogatásokat átláthatóbb módon és a 

személyzet egészével együtt a Személyzeti 

Bizottságnak vagy az Akkreditált 

Parlamenti Asszisztensek Bizottságának 

kellene kezelnie; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/32 

Módosítás  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. mélyen sajnálja az Európai 

Parlament 2017-re tervezett kiadásaiban a 

fordítási szolgáltatások 1 200 000 eurós és 

a tolmácsolás 2 000 000 eurós javasolt 

csökkentését, mivel a Parlament elismeri 

a tolmácsok által nyújtott szolgáltatások 

minőségét és hozzáadott értékét; kéri, 

hogy gyorsan jöjjön létre a magas 

színvonalú munkafeltételeket és a 

hatékony vezetést egyesítő, fenntartható 

megállapodás a főtitkár és a tolmácsok 

képviselői között annak érdekében, hogy 

elkerülhető legyen a munkaidővel 

kapcsolatos kiegyensúlyozatlanság és az 

általános bizonytalanság a tolmácsok 

között; kéri a főtitkárt, hogy tegyen 

további javaslatokat, így például azt, hogy 

fokozottabban használják az igény szerinti 

fordítás és tolmácsolás lehetőségét, 

különösen az Európai Parlament 

frakcióközi munkacsoportjainak 

tevékenységeit illetően; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Módosítás  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

a GUE/NGL 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. támogatja 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 lesz 

szükség; tisztességes munkafeltételeket és 

bérezést tesznek lehetővé a 

gépjárművezetők számára, valamint 

javítanák a nemek közti egyensúlyt és a 

környezetbarátabb autók használatát; kéri 

az Elnökséget és a főtitkárt, hogy 

fejlesszék tovább a projektet a megnövelt 

biztonsági intézkedések keretében, hogy 

megbízható és biztonságos 

szállítóeszközöket biztosítsanak a 

képviselők számára a Parlament minden 

munkahelyén; ezért kéri, hogy bármely 

döntés meghozatala előtt részletes 

információkat szolgáltassanak a 

Költségvetési Bizottság részére; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Módosítás  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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. üdvözli a környezetbarátabb és 

szociálisabb közbeszerzések biztosítása 

érdekében a pénzügyi szabályzat 

felülvizsgálatát követően meghozott 

intézkedések bevezetését; sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy nincs a Környezetvédelmi 

Vezetési és Hitelesítési Rendszer 

Osztályával (EMAS) egyenértékű 

szervezeti egység, amely foglalkozna a 

szociális kérdésekkel, különösen az uniós 

intézmények részvételével induló 

közbeszerzési szerződések eljárásainak 

kidolgozása során, a szerződések 

végrehajtásának ellenőrzése érdekében; 

kéri, hogy hozzanak létre egy ilyen 

egységet a Parlamenten belül; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/35 

Módosítás  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 56a. úgy ítéli meg, hogy további 

megtakarításokat lehet elérni a bútorok 

költségén, mivel úgy véli, hogy a 2016-os 

3 589 832 eurós és a 2017-es hasonló 

növekedés a 2015-ös 2 415 168 euróhoz 

képest egyáltalán nem észszerű; 

Or. en 

 

 


