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18.10.2017 A8-0299/43 

Módosítás  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

a GUE/NGL 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 költségek nélkül; 

hangsúlyozza, hogy az európai parlamenti 

képviselők általános költségtérítése 

tekintetében a nagyobb átláthatóság iránti 

igény ajánlatossá teszi, hogy az európai 

parlamenti képviselők az év végén 

nyilvános jelentést nyújtsanak be e 

költségtérítésekre vonatkozó 

elszámolásaikról; ezenkívül felszólít arra, 

hogy az ilyen nyilvános jelentéstétel a 

képviselői statútum felülvizsgálatát 

követően 2019-től legyen kötelező; 

Or. en 
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Módosítás  44 

Marie-Pierre Vieu 

a GUE/NGL 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 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. emlékeztet a Számvevőszék 2014. 

évi elemzésére, amely a Parlament több 

földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedésének költségét évi 114 millió 

euróra becsülte; kiemeli továbbá az 

európai uniós intézmények székhelyeinek 

elhelyezéséről szóló 2013. október 23-i 

állásfoglalásának11 megállapítását, 

miszerint a Parlament személyzeti 

szabályzat hatálya alá tartozó 

munkatársai által teljesített valamennyi 

kiküldetés 78%-a a Parlament több 

földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedésének közvetlen 

következménye. kiemeli, hogy a jelentés a 

több földrajzi helyszínen való 

elhelyezkedés környezeti hatását 11 000–

19 000 tonna CO2-kibocsátásra becsüli; 

megismétli, hogy a nyilvánosság negatív 

véleménnyel van erről a több földrajzi 

helyszínen való elhelyezkedésről, ezért 

kéri a közös székhelyre irányuló ütemterv 

kidolgozását és a megfelelő költségvetési 

sorok csökkentését; 

törölve 

__________________  

11 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0498.  

Or. en 

 



 

AM\1137715HU.docx  PE611.503v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 


