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20.4.2016 A8-0135/13 

Módosítás  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

117 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 117a. kéri, hogy hozzanak létre sürgősségi 

gyors riasztórendszert, amely lehetővé 

teszi az ITEC Főigazgatóság számára, 

hogy gyors sms vagy e-mail üzeneteket 

küldjön azon képviselőknek és a 

személyzet azon tagjainak, akik szerepelni 

kívánnak egy ilyen, speciális sürgősségi 

helyzetekben alkalmazandó 

kommunikációs listán;   

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Módosítás  14 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. megjegyzi, hogy a brüsszeli étkeztetési 

szolgáltatásokra 2015-ben kötött új 

szerződések már nem írnak elő 

kizárólagosságot egyetlen vendéglátó-ipari 

vállalkozás számára; elvárja, hogy a 

brüsszeli kisebb étkezdék üzemeltetése oly 

módon valósuljon meg, hogy abban a kkv-

k is részt vehessenek és amely előmozdítja 
a sokféleséget a vendéglátó-ipari 

szolgáltatók között a minőségi szolgáltatás 

és a megfizethető árak biztosítása 

érdekében; 

18. tudomásul veszi, hogy a 2015-ben a 

brüsszeli étkeztetési szolgáltatásokra kötött 

új szerződések már nem írnak elő 

kizárólagosságot egyetlen vendéglátó-ipari 

vállalkozás számára; elvárja, hogy a 

brüsszeli kisebb étkezdéket a koncessziók 

alapján kis- és közepes szolgáltatók 

üzemeltessék majd; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a korábbi céget 

felváltó étkeztetési vállalat eddig nem 

felelt meg a zöld közbeszerzésnek, mivel 

nem voltak információk az 

élelmiszerérzékenységről és a lehetséges 

allergén összetevőkről, a vegetáriánus 

ételek minőségéről és díjszabásáról, 

továbbá több műanyag hulladékot 

termeltek; 

Or. en 



 

AM\1092762HU.doc  PE579.921v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0135/15 

Módosítás  15 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. emlékeztet, hogy az általános 

költségtérítés a megválasztás szerinti 

tagállamban felmerülő költségek 

fedezésére szolgál, mint például a 

képviselők irodáinak bérleti díja, 

berendezések, irodai eszközök, események 

dokumentációja vagy logisztikai 

megszervezése; tudomásul veszi, hogy a 

képviselők parlamenti mandátumához 

kapcsolódó juttatások átfogó ellenőrzési 

rendszere 40–75 új adminisztrációs 

álláshely létrehozását jelentené, ami 

ellentétes lenne a személyzetcsökkentési 

tervvel; 

39. emlékeztet arra, hogy az általános 

költségtérítés azon költségek fedezésére 

szolgál, amelyek a képviselő parlamenti 

mandátumának gyakorlásához 

közvetlenül kapcsolódnak a megválasztás 

szerinti tagállamban és az Európai 

Parlament hivatalos székhelyein, mint 

például a képviselők irodáinak bérleti díja, 

berendezések, irodai eszközök, események 

dokumentációja vagy logisztikai 

megszervezése; vitatja, hogy a képviselők 

parlamenti mandátumához kapcsolódó 

juttatások átfogó ellenőrzési rendszere 40–

75 új adminisztrációs álláshely létrehozását 

jelentené a pénzgazdálkodás terén; 

sajnálja, hogy többszöri kérése ellenére, 

különös tekintettel az Európai Parlament 

2013-as mentesítési eljárásában 

megfogalmazottakra, a főtitkár nem tárta 

fel egy szelektívebb ellenőrzési rendszer 

lehetőségeit, mint amilyen például a 

szúrópróbaszerű ellenőrzés, és kéri, hogy 

haladéktalanul dolgozzon ki egy ilyen 

javaslatot; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Módosítás  16 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48a. sürgeti a Parlamentet, hogy fogadjon 

el szabályokat annak érdekében, hogy a 

lobbisták/érdekképviseletek szakpolitikai 

intézkedések, jogszabályok és módosítások 

tervezetéhez való mindennemű 

hozzájárulását tegyék közzé mint 

„jogalkotási lábnyomot”; javasolja, hogy 

ez a jogalkotási lábnyom álljon egy 

űrlapból, amelyet a jelentésekhez 

csatolnak, és amely részletesen bemutatja 

az összes lobbistát, akivel az adott ügyért 

felelős személyek találkoztak az egyes 

jelentések kidolgozása során, és 

egyértelműen jelzi, hogy melyik 

lobbistának volt jelentős befolyása az 

ügyre, valamint egy második 

dokumentumból, amely online, a 

Parlament hivatalos weboldalán felsorolja 

az összes írásos hozzászólást, és 

közvetlenül össze van kapcsolva az 

átláthatósági nyilvántartással, valamint 

hogy az előadók tegyék közzé a jogalkotási 

lábnyomot; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Módosítás  17 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48b. felhívja az Elnökséget, hogy teremtse 

meg a technikai lehetőséget a képviselők 

számára, hogy – ha akarják – közzétegyék 

hivatalos weboldalukon, hogy mely 

lobbistákkal találkoztak; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Módosítás  18 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

97 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

97. aggodalmának ad hangot a 

sofőrszolgálat internalizálására irányuló 

javaslat és annak többletköltségei miatt, 

ami 2017-ben több mint 50%-os 

növekedést tesz ki 2016-hoz képest; 

97. hangsúlyozza, hogy a Parlament az 

elmúlt néhány évben számos szolgáltatást 

szervezett be, például a biztonsági 

szolgálatot; úgy véli, hogy a szolgáltatások 

beszervezése nem szükségszerűen jár 

együtt a nyújtott szolgáltatások 

hatékonyságának és eredményességének 

növelésével; rámutat arra, hogy a 

szolgáltatások beszervezése jórészt növelte 

a nyújtott szolgáltatás költségét, és így 

aláásta a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét; hangsúlyozza, 

hogy a főtitkár nem nyújtott tájékoztatást 

a döntéshozatali szerveknek a 

szolgáltatások beszervezésének 

megvitatásakor; sürgeti a főtitkárt és az 

elnököt, hogy válaszoljanak az Elnökség 

tagjai, valamint a Költségvetési Bizottság 

és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 

képviselői által feltett valamennyi 

kérdésre, és bocsássanak rendelkezésre 

minden szükséges és kért információt 

vagy tanulmányt, különösen a 

sofőrszolgálat beszervezésével 

kapcsolatban; aggodalmának ad hangot a 

sofőrszolgálat internalizálására irányuló 

javaslat és annak többletköltségei miatt, 

ami 2017-ben több mint 50%-os 

növekedést tesz ki 2016-hoz képest; súlyos 

kétségei vannak e szolgáltatás 

beszervezésének hozzáadott értékével 
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kapcsolatban; ezért úgy véli, hogy a 

becsült költségek (+ 2,7 millió EUR) 

ellentmondanak a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásnak; azt a 

következtetést vonja le, hogy a kevésbé 

költséges, valamint hatékonyabb és 

eredményesebb alternatíváknak kell 

prioritást adni; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Módosítás  19 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

133 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 133a. kiemeli, hogy minden szerződés és 

ajánlati felhívás tekintetében be kell 

vezetni a zöld közbeszerzést; a 

környezetbarát szerződések tekintetében 

ambiciózus kötelező célokra hív fel, 

különösen a következő területeken: 

élelmiszerek és étkeztetés, járművek és 

közlekedés, higiéniai felszerelések és 

vizesblokkok, papír, hulladékgazdálkodás, 

informatikai és képalkotó berendezések, 

világítás, takarítás és bútorok; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Módosítás  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. kritikával illeti a Lux díjjal 

kapcsolatos összes költség mértékét (2014-

ben 585 311 EUR, 2013-ban 448 000, 

2012-ben 434 421 EUR); mély sajnálatát 

fejezi ki amiatt, hogy még nem áll 

rendelkezésre annak a felmérésnek az 

eredménye, amelyet a LUX díj 

ismertségéről és hatásáról kértek a 2013-

as mentesítési jelentésben; kéri, hogy a 

tanulmány eredményeit 2016 közepéig 

hozzák nyilvánosságra, és azokat 

hivatalosan mutassák be a Költségvetési 

Ellenőrző Bizottságnak; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Módosítás  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 69a. tudomásul veszi, hogy maga a LUX 

filmdíj költségei 2014-ban 391.506 eurót 

tettek ki, ami jelentősen alacsonyabb a 

korábbi évek költségénél (2013: 448 000 

euró, 2012: 434.421 euró), és ezek a 

kiadások a hivatalos kiválasztást, a 

versenyt – az Unió 24 hivatalos nyelvén 

történő feliratozást is beleértve –, a 28 

tagállamban történő vetítés kópiáit és a 

díjátadási ünnepséget fedezték; emlékeztet 

arra, hogy a LUX filmdíj reklámozása és 

népszerűsítése – a Szaharov-díjjal és a 

nők jogaival együtt – arra szolgál, hogy 

szemléltesse a Parlament elkötelezettségét 

az olyan konszenzus tárgyát képező 

értékek mellett, mint az emberi jogok és a 

szolidaritás, valamint a kulturális és 

nyelvi sokszínűség melletti elkötelezettség; 

elismeri a LUX filmdíj reklámozására 

elköltött 193.805 EUR-t, amely főleg a 

közösségi médián keresztül kb. 10 millió 

embert ért el, köztük a 23.000 követőt is a 

Facebookon; elismeri az Európai 

Parlament Tájékoztatási Irodáinak 

folyamatos elkötelezettségét a LUX filmdíj 

mellett, és emlékeztet arra, hogy a 

vetítések és a kapcsolódó események 

kiadásai 317.434 EUR-t tettek ki 2014-

ben, ami azt mutatja, hogy éves átlagban 

Tájékoztatási Irodánként 9000 EUR-t, 

részvevőnként pedig 9 EUR-t költöttek (a 
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35.227 tagállamokbeli résztvevő alapján); 

kéri, hogy a LUX filmdíj ismertségéről 

szóló felmérés eredményeit, amelyet a 

2013-as mentesítési jelentésben kértek, 

legkésőbb május közepéig hozzák 

nyilvánosságra, és kéri, hogy azokat 

hivatalosan mutassák be együttesen a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak és a 

Kulturális és Oktatási Bizottságnak; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Módosítás  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. kéri, hogy a LUX díj hatásvizsgálata 

alapján gondosan mérlegeljék, hogy a 

kiadások fényében érdemese-e folytatni a 

LUX díjat; 

törölve 

Or. en 

 

 


