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20.4.2016 A8-0140/45 

Módosítás  45 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

373 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 373a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 

uniós intézmények által egyre kisebb 

személyzettel végrehajtott fontos és 

összetett feladatok egyre nagyobb száma 

negatív hatással van az uniós 

intézményekben dolgozó személyek 

motivációjára, az egyéni és családi 

jólétére, egyes esetekben akár tragikus 

kimenetellel; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Módosítás  46 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

373 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 373b. megállapítja, hogy a személyzet 5%-

os csökkentése miatt egyes 

közszolgáltatások teljesítése komoly 

akadályokba ütközik, valamint egyes 

közigazgatási területeket indokolatlanul 

túlterhel; sürgeti az Európai Bizottságot, 

hogy nyújtsa be a különböző szolgálatok 

és intézmények horizontális és 

egyetemleges személyzeti leépítéseinek 

értékelését az európai közszolgálat 

esetleges gyengülésének elkerülése 

érdekében; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Módosítás  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

387 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

387. úgy véli, hogy a cseh Regionális 

Fejlesztési Minisztérium egyik korábbi 

alkalmazottja, Crețu biztos kabinetjének 

jelenlegi tagja nem követheti a cseh 

regionális politikai ügyeket, mivel egy 

ilyen feladatkör összeférhetetlenségnek 

minősülhet; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Módosítás  48 

Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Bizottság 

2015/2154(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

399 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

399. aggodalmának ad hangot a jelenlegi 

migrációs válság miatt, és hangsúlyozza, 

hogy javítani kell a tagállamok közötti 

koordinációt; tudomásul veszi a 

migrációra és a külső határok igazgatására 

2014-ben elkülönített forrásokat, és kéri a 

Számvevőszéket, hogy vegye fontolóra 

egy, e források hatékonyságára 

összpontosító különjelentés kidolgozását; 

399. rámutat a jelenlegi migrációs 

válságra, és hangsúlyozza, hogy azt 

egységes uniós megoldással kell kezelni; 

tudomásul veszi a migrációra és a külső 

határok igazgatására 2014-ben elkülönített 

forrásokat, tudomásul veszi a nemrégiben 

elfogadott 700 millió eurós migrációs 

alapot, amelyet nem kormányzati 

szervezetek fognak kezelni, akik azt a 

katasztrófa nagyságrendjére tekintettel 

elégtelennek tartják, és kéri a 

Számvevőszéket, hogy vegye fontolóra 

egy, e források hatékonyságáról szóló 

különjelentés gyors kidolgozását, 

amelynek következtetéseit az uniós 

migrációs és határellenőrzési politika 

felülvizsgálatának jelenlegi folyamatában 

figyelembe lehet venni; 

Or. en 

 

 


