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21.4.2016 A8-0135/58 

Módosítás  58 

Markus Pieper 

a PPE képviselőcsoport nevében 

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; 

33. megjegyzi, hogy nehéz volt teljes 

mértékben különbséget tenni az elnök 

politikai tevékenysége és a 2014-es európai 

választások alatt a pártja vezetői 

beosztásáért folytatott felkészülése között, 

továbbá nehéz volt ilyen irányú 

különbséget tenni a többi vezetői 

beosztásért induló személy esetében is; 

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; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Módosítás  59 

Markus Pieper 

a PPE képviselőcsoport nevében 

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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21.4.2016 A8-0135/60 

Módosítás  60 

Markus Pieper 

a PPE képviselőcsoport nevében 

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 állásfoglalására10, 

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 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Módosítás  61 

Markus Pieper 

a PPE képviselőcsoport nevében 

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 

 

 


