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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2017 A8-0299/55 

Módosítás  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. megismétli a Parlament fent 

említett, 2017. április 5-i 

állásfoglalásában kifejtett álláspontját, 

miszerint tovább kell javítani az európai 

politikai pártokhoz és alapítványokhoz 

kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusokat; 
e tekintetben tudomásul veszi a Bizottság 

javaslatát az 1141/2014/EU, Euratom 

rendelet10 módosítására, és a kiadások 

elszámoltathatóságának és 

átláthatóságának javítására irányuló 

minden erőfeszítést üdvözöl; 

83. az európai politikai pártokhoz és 

alapítványokhoz kapcsolódó kiadások 

teljes törlését kéri; hangsúlyozza, hogy az 

európai politikai pártoknak és 

alapítványoknak teljes mértékben saját 

forrásoktól kellene függeniük, és 

csökkenteniük kellene a parlamenti 

költségvetéstől való függőségüket; 

fenntartja, hogy csak a teljes mértékben a 

saját forrásokra való támaszkodás 

küszöbölné ki annak kockázatát, hogy a 

Parlament költségvetéséből fedezzék a 

tévesen vagy csalárd módon elköltött 

összegeket; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Módosítás  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84a. úgy véli, hogy a Parlament 

gépjárműszolgálatát a képviselőknek 

kizárólag arra kellene használniuk, hogy 

eljussanak a Parlament épületeibe a 

repülőtérről vagy az állomásról vagy 

vissza, és erre a célra a Parlament egyterű 

autóit vagy minibuszait kellene igénybe 

venni; megjegyzi, hogy a képviselőknek 

lehetőségük van a vasúti közlekedés 

ingyenes használatára Belgiumban; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Módosítás  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84b. felszólít a képviselők havi fizetése, 

napidíja és anyagi juttatásai, többek 

között az általános költségtérítés legalább 

15%-os csökkentésére annak érdekében, 

hogy erőteljes jelzést küldjünk a nehéz 

gazdasági, társadalmi és történelmi 

helyzetben lévő uniós polgárok számára; 

felkéri az Elnökséget, hogy vizsgálja felül 

a képviselői statútum végrehajtási 

intézkedéseit a lehető legnagyobb mértékű 

megtakarítások megvalósítása érdekében 

a képviselői juttatások tekintetében; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Módosítás  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

az EFDD 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 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84c. szükségesnek tartja a képviselői 

statútumról szóló 2005/684/EK határozat 

felülvizsgálatát a határozat 14. cikkének 

módosítása és annak érdekében, hogy a 

képviselők nyugdíjjogosultsága 

összhangban legyen az egyes tagállamok 

átlagpolgáraira vonatkozó juttatási 

rendszerekkel, mind az összeg 

kiszámítása, mind a nyugdíjhoz való 

hozzáférést garantáló, korhatárra és 

járulékokra vonatkozó követelmények 

tekintetében; a jelenlegi statútum 

hatálybalépése előtt és azt követően 

nyugdíjjogosultságot szerző volt 

képviselők számára az uniós 

költségvetésből kifizetett nyugdíjak 

újraszámítását kéri; 

Or. en 

 

 


