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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0140/1 

Módosítás  1 

Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

113 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

113. üdvözli a Bizottság pénzügyi érdekek 

védelméről szóló 2014. évi éves 

jelentésében szereplő nyilatkozatát, amely 

emlékeztet arra, hogy mind a PIF-

irányelv, mind az európai ügyészségi 

rendelet „kiegészítené és megerősítené a 

jogi keretet, és jelentősen megerősítené a 

csalás elleni küzdelmet”; megismétli 

véleményét, miszerint mielőbb el kell 

fogadni a PIF-irányelvet, amelynek 

hatálya kiterjed a héá-ra, és világosan 

meghatározza a pénzügyi érdekeket sértő 

bűncselekményeket, a szabadságvesztéssel 

járó szankciók maximális szintjére 

vonatkozó minimumszabályokat és az 

elévülés minimumszabályait; emlékeztet a 

Taricco-ügyre, amelynek kapcsán az 

Európai Unió Bírósága ítéletében felhívja 

a figyelmet arra, hogy a héa-csalás igenis 

beletartozik az 1995-ös PIF-egyezmény 

pénzügyi érdekeket sértő csalásra 

vonatkozó fogalommeghatározásába; 

felhívja a Bizottságot, hogy a vizsgálatok 

hatékonyabbá tétele érdekében tisztázza az 

Eurojust, az Európai Ügyészség (EPPO) és 

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

kapcsolatát és vizsgálja meg ezen 

ügynökségek integráltabb 

megközelítésének lehetőségét1; 

törölve 

__________________  
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1 Lásd COM(2013)0534 - 

2013/0255(APP), 29. pont. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Módosítás  2 

Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

150 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

150. üdvözli a saját forrásokkal foglalkozó 

magas szintű munkacsoport létrehozását; 

üdvözli a munkacsoport által 2014 végén 

benyújtott első értékelő jelentést, és 

egyetért azzal, hogy a rendszerben 

fokozatosan eluralkodtak a nemzeti 

hozzájárulások, és csak a maradék rész 

független, valóban európai saját forrás; 

úgy véli, hogy a jelenlegi saját források 

rendszerének túl kell lépnie a nettó 

befizetők és a kedvezményezettek nemzeti 

vitáján, amely távol áll az uniós 

polgároktól, és egy egyértelműen az uniós 

közérdeken és politikákon alapuló 

rendszer felé kell elmozdulnia; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Módosítás  3 

Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

280 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 280a. kéri a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy semmilyen uniós 

forrást ne lehessen bikaviadalok közvetlen 

vagy közvetett támogatására felhasználni; 

úgy véli, hogy nem szabad a KAP 

előirányzatait vagy az EU költségvetéséből 

származó bármilyen előirányzatot olyan 

tevékenységek finanszírozására fordítani, 

amelyek állatok kínzását is magukban 

foglalják; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

108 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 108a. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy számos észak-európai országban 

nem létezik kifejezetten a szervezett 

bűnözés elleni nemzeti jogszabály, és kéri 

a Bizottságot, hogy a maffiakapcsolatoktól 

való mentességet igazoló tanúsítvány 

követelményét terjessze ki az uniós 

pénzeszközökhöz kapcsolódó valamennyi 

közbeszerzési eljárásra; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

112 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 112a. emlékeztet rá, hogy az Európai 

Bizottság nyolc nemzetközi pénzügyi 

szervezetre összesen 1 494 302 000 euró 

bírságot szabott ki az Euribor és a Libor 

irányadó kamatlábakhoz kapcsolódóan az 

Európai Gazdasági Térséget érintő 

származékos pénzügyi eszközök piacán 

való illegális kartelltevékenység miatt; 

sajnálatosnak tartja, hogy mindmáig 

semmiféle kifizetésre nem kerülhetett sor 

a csalás révén megkárosított emberek 

számára, mivel a Bizottság nem tette közzé 

a bírságok kiszabásával kapcsolatos 

határozatát; kéri a Bizottságot, hogy a 

kártérítési kérelmek feldolgozásának 

lehetővé tétele érdekében tegye közzé a 

határozatot; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

183 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 183a. sajnálatosnak tartja, hogy a 

Bizottság nem tudta megfelelően 

ellenőrizni a Volkswagen által bejelentett 

emissziós értékeket, és aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy eltérés tapasztalható 

a hivatalos teszteredményekben szereplő 

és a valós életben mérhető CO2-

kibocsátási adatok között; rendkívül 

aggasztónak tartja, hogy a tagállami 

hatóságok és a Bizottság az uniós 

jogszabályok által a rendes használatban 

lévő járművek tekintetében előírt 

kibocsátási határértékek súlyos és 

huzamos túllépésének bizonyítékaival 

szembesülve késedelmesen intézkedtek; 

felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

lehető legnagyobb fokú átláthatóságot a 

gépjárművek kibocsátási 

teszteredményeinek meghamisítása 

kapcsán több tagállamban és a világ más 

országaiban zajló vizsgálatok 

vonatkozásában; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Bizottság és a 

végrehajtó ügynökségek 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

207 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 207a. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy Olaszországban a gyakornokok 

ifjúsági garancia révén nyújtandó 

fizetését nem vagy csak elfogadhatatlan 

késésekkel biztosítják; kéri a Bizottságot, 

hogy kövesse figyelemmel a helyzetet, és 

dolgozzon ki egy konkrét cselekvési tervet 

az e problémával küzdő tagállamok 

számára; 

Or. en 

 

 


