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Módosítás  30 

Esteban González Pons 

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 

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; 

69. tudomásul veszi, hogy a magával a 

Lux filmdíjjal kapcsolatos kiadások 2014-

ben 391 506 EUR-t tettek ki, ami 

lényegesen csökkenés az előző évekhez 

képest (2013-ban 448 000, 2012-ben 

434 421 EUR); ezek a kiadások a hivatalos 

kiválasztást, a versenyt – az EU 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 

konszenzusos tárgyát képező értékek 

mellett, mint az emberi jogok és a 

szolidaritás, valamint a kulturális és 

nyelvi sokszínűség melletti 

elkötelezettségét; 

 nyugtázza, hogy a LUX filmdíj 

reklámozására elköltött 193 805 EUR 

főleg a közösségi médián keresztül kb. 10 

millió embert ért el, köztük 23 000 követőt 

is a Facebook-on; 

 elismeri az Európai Parlament 

Tájékoztatási Irodáinak folyamatos 

elkötelezettségét a LUX filmdíj mellett, és 
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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 9 000 EUR-t, részvevőnként 

pedig 9 EUR-t költöttek (a 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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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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, 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; sajnálja, hogy a különböző 

felszólítások ellenére a főtitkár nem 

dolgozott ki javaslatot egy szelektívebb 

ellenőrzési rendszerre, amelynek 

keretében például a nagyobb kiadásokra 

összpontosítanak, vagy szúrópróbaszerű 

ellenőrzéseket végeznek, és kéri, hogy 

haladéktalanul dolgozzon ki egy ilyen 

javaslatot; 

Or. en 
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Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 
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Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 39a. támogatja a teljes átláthatóságot az 

általános költségtérítés tekintetében, hogy 

az európai polgárok betekintést kapjanak 

az európai parlamenti képviselők 

általános kiadásaiba; sürgeti az 

Elnökséget, hogy tisztázza az általános 

költségtérítésből fedezhető kiadások 

listáját, hogy az minden lehetséges kiadást 

tartalmazó, kimerítő lista legyen; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

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 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. felszólítja a Parlament igazgatását egy 

jelentés készítésére arról, hogy az 

érdekcsoportok és egyéb külső szervezetek 

hogyan használják a Parlament épületeit; 

felhívja az Elnökséget annak 

megvizsgálására, hogy ezek az események 

összeegyeztethetők-e a parlamenti 

munkával, biztosítva eközben azt, hogy a 

Parlament olyan intézmény maradjon, 

amely nyitott a civil társadalommal 

folytatott eszmecserére és a nyilvános 

vitára; 

47. felszólítja a Parlament igazgatását egy 

jelentés készítésére arról, hogy az 

érdekcsoportok és egyéb külső szervezetek 

– beleértve az üzleti és pénzügyi ágazatok 

és a Parlament közötti, különféle állandó 

fórumot – hogyan használják a Parlament 

épületeit; felhívja az Elnökséget annak 

megvizsgálására, hogy ezek az események 

összeegyeztethetők-e a parlamenti 

munkával, biztosítva eközben azt, hogy a 

Parlament olyan intézmény maradjon, 

amely nyitott a civil társadalommal 

folytatott eszmecserére és a nyilvános 

vitára; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

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 

49 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. 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 honlapján felsorolja 

az összes írásos hozzászólást, és 

közvetlenül össze van kapcsolva az 

átláthatósági nyilvántartással, valamint 

hogy az előadók tegyék közzé a jogalkotási 

lábnyomot; 

Or. en 

 

 


