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20.4.2016 A8-0135/35 

Módosítás  35 

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 

60 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 60a. felhívja az Elnökséget, hogy teremtse 

meg a technikai lehetőséget a képviselők 

számára, hogy – amennyiben szeretnék – 

ülésterveiket, és különösen az 

érdekérvényesítőkkel való találkozásaikat 

közzétegyék hivatalos honlapjukon; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/36 

Módosítás  36 

Markus Pieper 

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. megjegyzi, hogy magára a LUX 

filmdíjra fordított kiadások 2014-ben 

391 506 eurót tettek ki, ami jelentősen 

alacsonyabb a korábbi évek költségénél 

(2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 

EUR), és amely kiadások a hivatalos 

kiválasztást, a versenyt – beleértve az Unió 

24 hivatalos nyelvén történő feliratozást –, 

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; 

 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 
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Ellenőrző Bizottságnak; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/37 

Módosítás  37 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32a. megjegyzi, hogy az európai 

választások történetében először az 

európai politikai pártok megállapodtak 

abban, hogy a győztes párt nevezi meg a 

jelöltet az Európai Bizottság elnöki 

tisztségére; üdvözli, hogy a vezetői 

beosztás betöltésére irányuló új eljárás 

célja kezelni az Európai Bizottság 

elnökének megválasztásával kapcsolatos 

demokratikus deficitet, és hogy az eljárás 

pozitív módon az Európai Parlament mint 

az Unió fő demokratikus intézménye 

szerepének nagyobb láthatóságához 

vezetett; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/38 

Módosítás  38 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. megjegyzi, hogy nehéz volt teljes 

mértékben különbséget tenni az elnök 

politikai tevékenysége és a 2014-es 

európai választások alatt az Európai 

Szocialista Párt vezetői beosztásáért 

folytatott felkészülése között; úgy véli, 

hogy nem történt meg a két feladatkör 

egyértelmű szétválasztása; felszólít a 

tisztségviselők feladatainak és az európai 

választásokon jelöltként indulók 

tevékenységeinek egyértelmű 

szétválasztására; sajnálja a parlamenti 

személyzet legalábbis közvetett részvételét 

a kampány előkészítésében, és felszólít 

arra, hogy a jövőben ez ne ismétlődjön 

meg; e tekintetben sajnálja, hogy az elnök 

az Európai Parlament Elnökségének 

Twitter-profilját személyes profiljává 

alakította át, és ezt felhasználta a 

kampány során; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/39 

Módosítás  39 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli az elnök által a választási év 

első hat hónapjában vállalt 

kiküldetésekről szóló listát, válaszul a 

2014. évi mentesítésre vonatkozó 

kérdőívre; további információkat szeretne 

kérni az elnök által igénybe vett 

közlekedési módokról Brüsszel és e 

kiküldetések helyszíne között, és arról, 

hogy magánrepülőgépet is béreltek-e; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/40 

Módosítás  40 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli az elnök által a választási év 

első hat hónapjában vállalt kiküldetésekről 

szóló listát, válaszul a 2014. évi 

mentesítésre vonatkozó kérdőívre; további 

információkat szeretne kérni az elnök által 

igénybe vett közlekedési módokról 

Brüsszel és e kiküldetések helyszíne 

között, és arról, hogy magánrepülőgépet is 

béreltek-e; 

35. üdvözli az elnök által a választási év 

első hat hónapjában vállalt kiküldetésekről 

szóló listát, válaszul a 2014. évi 

mentesítésre vonatkozó kérdőívre; üdvözli 

az elnök által Brüsszel és e kiküldetések 

helyszíne között igénybe vett közlekedési 

módokról szóló további információkat, 

valamint a Lyonba tartó útra azzal a céllal 

bérelt magánrepülőgépre vonatkozó 

további részletes adatokat, hogy az 

Európai Parlament elnöke részt tudjon 

venni az izieu-i zsidó gyermekek 

Auschwitzba történt első deportálásainak 

70. évfordulójáról való megemlékezésen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/41 

Módosítás  41 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megjegyzi, hogy a január 22. és április 

18. közötti időszakban az elnök hivatalos 

nemzetközi kiküldetései során főleg 

szocialista kormányok és szocialista 

pártokhoz és szervezetekhez kapcsolódó 

hivatalos képviseletek képviselőivel 

találkozott; felszólít további információk 

szolgáltatására ezzel kapcsolatban; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/42 

Módosítás  42 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megjegyzi, hogy a január 22. és április 

18. közötti időszakban az elnök hivatalos 

nemzetközi kiküldetései során főleg 

szocialista kormányok és szocialista 

pártokhoz és szervezetekhez kapcsolódó 

hivatalos képviseletek képviselőivel 

találkozott; felszólít további információk 

szolgáltatására ezzel kapcsolatban; 

36. tudomásul veszi az elnök hivatalos 

nemzetközi kiküldetéseit a január 22-e és 

április 18-a közötti időszakban; e 

tekintetben felszólít további információk 

szolgáltatására más európai parlamenti 

képviselők hasonló tevékenységeivel 

kapcsolatban, akik vezetői beosztásért 

indultak; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/43 

Módosítás  43 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. emlékeztet a 2012-es pénzügyi évre 

vonatkozó mentesítési állásfoglalására1, 

amelyben részletes információkat kértek 

„arról, hogy az elnök – mint politikailag 

semleges személy – miként választotta el 

hivatali feladatait az európai 

választásokon a szociáldemokraták 

listavezetőjeként való felkészüléstől, 

különös tekintettel a kabinetében és a 

Parlament tájékoztatási irodáiban dolgozó 

személyzetre és az utazási kiadásokra” 

(51. bekezdés); 

törölve 

____________________  

1 Az Európai Parlament 2014. április 16-i 

állásfoglalása az Európai Unió 2012-es 

pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz — Európai Parlament (HJ L 

266., 2015.9.5., 3. o.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/44 

Módosítás  44 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. emlékeztet a 2012-es pénzügyi évre 

vonatkozó mentesítési állásfoglalására1, 

amelyben részletes információkat kértek 

„arról, hogy az elnök – mint politikailag 

semleges személy – miként választotta el 

hivatali feladatait az európai 

választásokon a szociáldemokraták 

listavezetőjeként való felkészüléstől, 

különös tekintettel a kabinetében és a 

Parlament tájékoztatási irodáiban dolgozó 

személyzetre és az utazási kiadásokra” 

(51. bekezdés); 

38. sajnálja, hogy a 2012-es mentesítési 

eljárást arra használták fel, hogy a 2014-

es európai választások előtt egy hónappal 

politikai előnyre tegyenek szert; 

emlékeztet arra, hogy az Unió pénzügyi 

érdekeit a lehető legszigorúbban és 

legpártatlanabbul kell védeni, és ennek 

során a polgárok európai intézményekbe 

vetett bizalmának visszanyerése érdekében 

minden kampánybeli konfrontációt el kell 

kerülni; 

_______________________  

1 Az Európai Parlament 2014. április 16-i 

állásfoglalása az Európai Unió 2012-es 

pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz — Európai Parlament (HJ L 

266., 2015.9.5., 3. o.). 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/45 

Módosítás  45 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

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

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. emlékeztet a 2012-es pénzügyi évre 

vonatkozó mentesítési állásfoglalására1, 

amelyben részletes információkat kértek 

„arról, hogy az elnök – mint politikailag 

semleges személy – miként választotta el 

hivatali feladatait az európai választásokon 

a szociáldemokraták listavezetőjeként való 

felkészüléstől, különös tekintettel a 

kabinetében és a Parlament tájékoztatási 

irodáiban dolgozó személyzetre és az 

utazási kiadásokra” (51. bekezdés); 

38. üdvözli a megfelelő időben kapott 

összes olyan információt, amelyek 

tisztázzák, „hogy az elnök – mint 

politikailag semleges személy – miként 

választotta el hivatali feladatait az európai 

választásokon a szociáldemokraták 

listavezetőjeként való felkészüléstől, 

különös tekintettel a kabinetében és a 

Parlament tájékoztatási irodáiban dolgozó 

személyzetre és az utazási kiadásokra”; 

felszólít ugyanilyen szintű tájékoztatás 

nyújtására a 2014-es európai 

választásokon vezetői tisztségért induló 

valamennyi jelöltről; 

__________________  

1 Az Európai Parlament 2014. április 16-i 

állásfoglalása az Európai Unió 2012-es 

pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó mentesítésről szóló határozat 

szerves részét képező megjegyzésekkel, I. 

szakasz — Európai Parlament (HJ L 

266., 2015.9.5., 3. o.). 

 

Or. en 

 

 


