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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0140/34 

Módosítás  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

334 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

- 915 projekt 15 milliárd euró értékben 

(50%) vagy késedelmet szenved vagy nem 

fogja elérni az eredetileg kitűzött célokat, 

- 915 projekt esetében, melyek értéke 15 

milliárd euró (50%), vagy késedelmet 

szenved a végrehajtás, vagy pedig 

nehézségek tapasztalhatók egy vagy több 
eredetileg kitűzött cél elérése terén, 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/35 

Módosítás  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

334 bekezdés – 5 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

- a leginkább problematikus projektek 

közel egyötödét költségvetés-támogatási 

fellépések teszik ki; 

- a problematikus projektek közel 

egyötödét költségvetés-támogatási 

fellépések teszik ki; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/36 

Módosítás  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

334 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 334a. üdvözli, hogy a Bizottság létrehozta 

a folyamatban lévő projektek nyomon 

követésére szolgáló rendszert, valamint 

hogy az EAMR-jelentések tartalmaznak 

egy áttekintést arról, hogy az év végén 

mely projektek végrehajtása szenved 

késedelmet, és mely projektek kapcsán áll 

fenn a kockázat, hogy egy vagy több 

kezdeti célkitűzés nem teljesül; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/37 

Módosítás  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

334 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 334b. bátorítja a Bizottságot, hogy 

folytassa e projektek nyomon követését, és 

tegyen megfelelő intézkedéseket annak 

érdekében, a projektek a kitűzött 

határidőn belül elérhessék céljukat; 

felkéri a Bizottságot, hogy készítsen 

aktuális jelentést a projektek helyzetéről, 

és felszólítja, hogy vonja be a 

jelentéstételbe a szomszédságpolitikai 

támogatás programjait is; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Módosítás  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

335 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 335a. megjegyzi, hogy a 2014. évi EAMR 

adatai szerint a KPI-5 vörös figyelmeztető 

jelzéssel ellátott projektjeinek 77%-át 

látogatták meg, 23%-át nem, a sárga 

jelzéssel ellátott projektek 74%-át 

látogatták meg, 26%-át nem, a zöld 

jelzésű projekteknek pedig 71%-át 

látogatták meg, 29%-át nem, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/39 

Módosítás  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

336 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 336a. megjegyzi, hogy a 2014-ben fő 

teljesítménymutatóik kevesebb mint 60%-

át teljesítő 22 küldöttség cselekvési tervét 

2015. november 5-én hivatalosan 

továbbították az Európai Parlamentnek; 

megjegyzi továbbá, hogy a DG DEVCO 

által az EAMR alapján leszűrt 

következtetéseket a DG DEVCO 2014. évi 

éves tevékenységi jelentése tartalmazza; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/40 

Módosítás  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

339 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 339a. üdvözli, hogy a 2014. évi EAMR-

jelentéseket 2015. augusztus 7-én 

hivatalosan továbbították az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Számvevőszéknek; úgy véli, hogy az egyes 

EAMR-jelentéseknek jellegük, céljaik és 

tartalmuk miatt belső használatra kell 

szólniuk, és azokat nem szabad 

közzétenni, tehát a Bizottság honlapjára 

sem szabad felkerülniük; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0140/41 

Módosítás  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

340 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 340a. üdvözli, hogy a főigazgatósági 

szintű átfogó teljesítmény stabil maradt, 

hiszen a 24 darab 2014-es KPI közül 15 

esetében teljesül a kitűzött cél, miközben 

2013-ban 26-ból 14 esetében volt 

elmondható ugyanez; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Módosítás  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

344 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

344. úgy véli, hogy az uniós 

képviseletvezetőket felvételük során és 

kiküldetésük előtt rendszeresen 

emlékeztetni kell az igazgatásban 

betöltendő, képviseletük műveleti 

portfóliójával kapcsolatos irányítási és 

felügyeleti feladataikra (főbb menedzsment 

folyamatok, ellenőrzési menedzsment, fő 

teljesítménymutatók megfelelő megértése 

és értékelése), az éves tevékenységi 

jelentés keretében benyújtandó minőségi és 

kimerítő jelentésekre, hogy ne csak 

feladatkörük politikai aspektusára 

összpontosítsanak; 

344. úgy véli, hogy az uniós 

képviseletvezetőket felvételük során és 

kiküldetésük előtt rendszeresen 

emlékeztetni kell az igazgatásban 

betöltendő, képviseletük műveleti 

portfóliójával kapcsolatos irányítási és 

felügyeleti feladataikra (főbb menedzsment 

folyamatok, ellenőrzési menedzsment, fő 

teljesítménymutatók megfelelő megértése 

és értékelése), valamint az éves 

tevékenységi jelentés keretében 

benyújtandó minőségi és kimerítő 

jelentésekre; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Módosítás  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

345 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 345a. tudomásul veszi, hogy a feltárt 

nehézségek tényleges hatása csak a 

projekt végén értékelhető; úgy véli, hogy a 

projektek végrehajtása terén jelentkező 

nehézségek és késedelmek pénzügyi 

hatásait óvatosan kell felmérni, és ezek 

csak a projekt kiadásainak igen 

korlátozott részét jelenthetik; megjegyzi, 

hogy a 2014. évi EAMR adatai szerint a 

KPI-5 vörös figyelmeztető jelzéssel ellátott 

projektjeinek 77%-át látogatták meg, 

23%-át nem, a sárga jelzéssel ellátott 

projektek 74%-át látogatták meg, 26%-át 

nem, a zöld jelzésű projekteknek pedig 

71%-át látogatták meg, 29%-át nem, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Módosítás  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

az S&D 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 

350 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 350a. üdvözli, hogy a Számvevőszék 

szerint a Bizottság által közvetlenül kezelt 

költségekre vonatkozó hibahatár 

tekintetében a két szóban forgó 

tranzakciótípus (a több adományozótól 

származó és a költségvetés-támogatási 

tranzakciók) gyakorlatilag mentes a 

hibáktól; 

Or. en 

 

 


