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20.4.2016 A8-0135/46 

Módosítás  46 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

54 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 54a. úgy véli, hogy a Parlament 

korlátozott erőforrásai miatt és annak 

érdekében, hogy elkerüljük a munka 

megkettőzését, az új EPRS 

főigazgatóságnak hozzá kellene járulnia 

és ki kellene egészítenie a létező 

kapacitásokat a Parlament alapvető 

feladatainak – azaz az uniós jogszabályok 

és nemzetközi egyezmények 

elfogadásának és végrehajtása 

ellenőrzésének, valamint a költségvetés 

megállapítása és ellenőrzése – 

megszilárdítása tekintetében; felhívja az 

EPRS főigazgatóságot, hogy 

tevékenységeit arra összpontosítsa, hogy 

szakmai támogatást nyújtson a 

képviselőcsoportoknak és az egyes 

képviselőknek a parlamenti ügymenet 

szempontjából fontos kérdésekben; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/47 

Módosítás  47 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

54 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 54b. aggasztja, hogy a személyzet más 

szolgálatoktól az EPRS főigazgatósághoz 

való átcsoportosítása negatívan fogja 

érinteni a Parlament alapvető ügymenete 

szempontjából kritikus fontosságú 

feladatok végrehajtásához rendelkezésre 

álló erőforrásokat; figyelembe véve a 

jelenlegi helyzetet, amikor is csökken a 

Bizottság jogalkotási kezdeményezéseinek 

száma, ami alááshatja a Parlament 

szerepét, felhívja a főtitkárt, hogy erősítse 

tovább az e szolgálatok rendelkezésére 

álló erőforrásokat, hogy a Parlament 

valóban egyenlő félként léphessen fel a 

jogalkotási, a fejlesztési, a végrehajtási, 

valamint a költségvetési feladatokat 

illetően; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/48 

Módosítás  48 

Bogusław Liberadzki, Inés Ayala Sender, Silvia Costa 

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 

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 LUX filmdíj 

költségei 2014-ben 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; 

nyugtázza, hogy a LUX filmdíj 

reklámozására elköltött 193 805 euró 

főleg a közösségi médián keresztül 

nagyjából 10 millió embert ért el, köztük 

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 eurót tettek 

ki 2014-ben, ami azt mutatja, hogy éves 

átlagban Tájékoztatási Irodánként 9 000 

eurót, részvevőnként pedig 9 eurót 
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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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20.4.2016 A8-0135/49 

Módosítás  49 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Silvia Costa 

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 

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 
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20.4.2016 A8-0135/50 

Módosítás  50 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 

2013-ban elkezdett 5%-os 

létszámcsökkentés esetenként veszélyezteti 

az uniós polgároknak nyújtott 

közszolgáltatások minőségét, továbbá 

negatív hatással van a parlamenti 

alkalmazottak egészségére, motivációjára, 

valamint személyes és családi jólétére; 

megállapítja, hogy ezen intézkedések 

következtében egyes munkakörök 

nincsenek betöltve, mivel az európai 

közszolgálat bér- és munkafeltételei egyre 

rosszabbak; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/51 

Módosítás  51 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

81 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 81a. alapvetőnek tartja, hogy az 

esélyegyenlőség és a munkavállalók 

munkával kapcsolatos jogainak 

tiszteletben tartása érdekében az 

akkreditált parlamenti asszisztensek 

besorolását a jövőben a Parlament 

végezze; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/52 

Módosítás  52 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

106 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 106a. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy az ülések szervezésének és a 

konferenciák lebonyolításának feladata 

elaprózódik a különböző főigazgatóságok 

között, és aggasztja, hogy legutóbb példa 

nélküli módon bezártak néhány 

tolmácsfülkét amiatt, hogy nem vettek fel 

kellő számú tolmácsot; sürgeti a főtitkárt, 

hogy javítsa a tolmácsolás igénylési 

rendszerét, és kezelje a tolmácsok 

felvételével kapcsolatos aggályokat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/53 

Módosítás  53 

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 

122 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

122. kritikával illeti, hogy az Európai 

Parlament elnökének hivatalos Twitter 

oldala személyes kampányeszközként 

szolgál, pártoldallá alakítva a honlapot; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/54 

Módosítás  54 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 131a. megállapítja, hogy amikor az uniós 

intézmények és szervek a mai biztonsági 

és terrorellenes kihívásokat kezelik, 

elkülönült erőforrásokról, eltérő 

szabályokról és különböző, egymással 

nem kompatibilis felszerelésekről tesznek 

tanúbizonyságot; véleménye szerint ez a 

helyzet nemcsak az egyes igazgatásokon 

belüli gyenge irányítást jelent (a 

biztonsággal kapcsolatos kiadások éves 

költségvetése a Bizottságnál és a 

Parlamentnél is mintegy 40–40 millió 

euró, a Tanácsnál mintegy 15 millió euró, 

az Európai Külügyi Szolgálatnál (EKSZ) 

pedig csak a brüsszeli központ 

biztosításának költsége több mint évi 5 

millió euró), de fokozhatja az uniós 

intézmények sérülékenységét is; 

Or. en 



 

AM\1092865HU.doc  PE579.921v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0135/55 

Módosítás  55 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 131b. aggodalmát fejezi ki a jelenlegi 

biztonsági környezet miatt, mivel a komoly 

terrorfenyegetés egész Európára és azon 

túlra is kiterjed, nevezetesen az 

összehangolt brüsszeli és párizsi 

merényletek és a Thalys vonaton 

meghiúsult támadás miatt; felszólítja az 

uniós intézményeket, hogy proaktív 

módon mozdítsák elő az egymás és a 

székhelyüket, irodáikat vagy 

küldöttségeiket befogadó, illetve a 

feladataik végrehajtásának helyszíne 

szerinti országok nemzeti hatóságai 

közötti megerősített együttműködést; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/56 

Módosítás  56 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

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 

131 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 131c. sürgeti a főtitkárt, valamint a 

Bizottság, a Tanács, az EKSZ és a 

parlamenti bizottságok megfelelő 

igazgatási hatóságait, hogy tárják fel a 

közös intézményközi biztonságpolitika 

lehetséges alapjait, többek közt kidolgozva 

egy olyan közös elemeket – mint a 

kockázatértékelési eszközök és metódusok, 

az egyes politikai hatóságok és nagyon 

fontos vendégek védelmét biztosító 

személyzet és eszközök, a biztonsági 

személyzet képzési menetrendje és 

erőforrásai, belépés-ellenőrzési 

berendezések és technológiák, 

kiberbiztonság és a kommunikáció 

biztonsága, valamint szakosodott 

erőforrás-kezelés – tartalmazó cselekvési 

tervet, amelyet össze kell hangolni az Unió 

fő munkahelyeit, külső irodáit és 

küldöttségeit befogadó államok illetékes 

hatóságaiéval; 

Or. en 

 

 


