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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2017 A8-0299/3 

Módosítás  3 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. hangsúlyozza az együttműködésen 

alapuló védelmi kutatás ösztönzésének 

fontosságát Európában a legfőbb 

képességbeli hiányosságok kezelése 

érdekében egy olyan időszakban, amikor a 

nemzetközi fejlemények és 

bizonytalanságok egyre jobban 

megkövetelik Európától, hogy fokozza 

erőfeszítéseit a védelem terén; úgy véli, 

hogy az uniós szintű védelmi kutatás terén 

jelentkező többletköltségeket nemzeti 

szintű megtakarításokkal kell 

ellentételezni; támogatja a védelmi 

kutatással kapcsolatos előkészítő 

intézkedés megnövelt előirányzatait; 

védelmi kutatási programot kér külön 

költségvetéssel a következő többéves 

pénzügyi kereten belül, mindazonáltal 

megismétli azon régóta hangoztatott 

álláspontját, hogy az új kezdeményezéseket 

új előirányzatokból kell finanszírozni, nem 

pedig a meglévő uniós programok kárára; 

továbbá hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

versenyképességet és az innovációt az 

európai védelmi ipar területén; 

24. hangsúlyozza az együttműködésen 

alapuló védelmi kutatás ösztönzésének 

fontosságát Európában a legfőbb 

képességbeli hiányosságok kezelése 

érdekében egy olyan időszakban, amikor a 

nemzetközi fejlemények és 

bizonytalanságok egyre jobban 

megkövetelik Európától, hogy fokozza 

erőfeszítéseit a védelem terén; úgy véli, 

hogy az uniós szintű védelmi kutatás terén 

jelentkező többletköltségeket nemzeti 

szintű megtakarításokkal kell 

ellentételezni; megismétli azon régóta 

hangoztatott álláspontját, hogy az új 

kezdeményezéseket új előirányzatokból 

kell finanszírozni, nem pedig a meglévő 

uniós programok kárára; továbbá 

hangsúlyozza, hogy javítani kell a 

versenyképességet és az innovációt az 

európai védelmi ipar területén; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/4 

Módosítás  4 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. üdvözli az új, 142,8 millió eurós  

pénzügyi keretösszeget, amelyet a 2017–

2020-as időszakra szóló 

strukturálisreform-támogató program 

(SRSP) végrehajtásának elősegítése 

érdekében hoztak létre; 

törölve 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/5 

Módosítás  5 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 56 a. elutasítja a Bizottság arra irányuló 

javaslatát, hogy a fejlesztési 

együttműködési eszközből, az    

Európai Szomszédsági és Partnerségi 

Támogatási Eszközből, a KKBP-ből és a 

4. fejezet tartalékkeretéből 30 millió eurót 

a 2018-as költségvetésbe csoportosítsanak 

át katonai szereplők kapacitásépítésének 

finanszírozására a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz felülvizsgálata 

révén; hangsúlyozza, hogy az uniós 

szomszédságpolitika finanszírozási szintjét 

és a KKBP keretében megvalósuló rendőri 

és igazságügyi misszióit fenn kell tartani, 

a 4. fejezetben pedig tartalékot kell 

képezni az előre nem látható válságok 

megválaszolására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/6 

Módosítás  6 

Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. üdvözli, hogy a Parlament 

Elnöksége létrehozta az általános 

költségtérítéssel foglalkozó 

munkacsoportját; emlékeztet az általános 

költségtérítéssel kapcsolatos fokozottabb 

átláthatóság iránti elvárásra és arra, hogy 

pontosabb szabályokat kell megállapítani 

az e költségtérítés keretében engedélyezett 

kiadások elszámoltathatóságával 

kapcsolatban, a Parlament számára 

felmerülő további költségek nélkül; 

80. üdvözli, hogy a Parlament 

Elnöksége létrehozta az általános 

költségtérítéssel foglalkozó 

munkacsoportját; emlékeztet az általános 

költségtérítéssel kapcsolatos fokozottabb 

átláthatóság iránti elvárásra és arra, hogy 

pontosabb szabályokat kell megállapítani 

az e költségtérítés keretében engedélyezett 

kiadások elszámoltathatóságával 

kapcsolatban, a Parlament számára 

felmerülő további nettó költségek nélkül, a 

helyszíni ellenőrzések költségeit a várható 

megtakarításokkal ellensúlyozva; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/7 

Módosítás  7 

Indrek Tarand   

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80 a. felszólítja az Elnökséget, hogy az 

általános költségtérítéssel kapcsolatban 

foganatosítsa az alábbi konkrét 

változtatást: 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/8 

Módosítás  8 

Indrek Tarand   

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés – első franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - az általános költségtérítést minden 

esetben külön bankszámlán kell kezelni; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/9 

Módosítás  9 

Indrek Tarand   

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés – második franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - a képviselőknek meg kell őrizniük 

az általános költségtérítéshez kapcsolódó 

összes számlát; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/10 

Módosítás  10 

Indrek Tarand   

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés – harmadik franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - az általános költségtérítés el nem 

költött részét a mandátum végén vissza 

kell adni; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/11 

Módosítás  11 

Indrek Tarand  

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés – negyedik franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - a Parlament belső ellenőrzési 

osztályának be kell vezetnie az általános 

költségtérítéshez tartozó kiadások 5%-os 

mintájának ellenőrzését; a végső 

eredményeket bele kell foglalni a 

Parlament által közzétett éves jelentésbe; 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0299/12 

Módosítás  12 

Indrek Tarand   

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés – ötödik franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - a képviselőknek évente áttekintést 

kell közzétenniük az általános 

költségtérítés által lefedett kiadásaikról, 

kategóriák szerint (kommunikációs 

költségek, irodabérlet, irodaszerek stb.); 

  

Or. en 

 

 


