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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 A8-0299/65 

Módosítás  65 

Marco Zanni, André Elissen 

az ENF 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 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. véleménye szerint a Tanács 

csökkentései nem tükrözik a valós 

szükségleteket, így veszélyeztetik a már így 

is jelentősen észszerűsített igazgatási 

kiadásokat; ezért helyreállítja a 

költségvetési tervezetet a Bizottság minden 

igazgatási kiadása tekintetében, beleértve 

az 1–4. fejezetben található igazgatási és 

kutatástámogatási költségeket; 

59. sajnálja az igazgatási kiadásokra 

szolgáló 5. fejezet növelését; 

hangsúlyozza, hogy a növekedés nagy 

része az uniós tisztviselők nyugdíjához 

szükséges kiegészítő előirányzatok miatt 

következett be; megjegyzi, hogy a 

nyugdíjasok száma az elkövetkező 

években várhatóan tovább fog emelkedni, 

és ezért kéri az uniós nyugdíjak és 

juttatások rendszerével járó kiváltságok és 

előnyök felülvizsgálatát; új és 

tisztességesebb megközelítést kér az 
igazgatási kiadásokkal kapcsolatban, az 

uniós alkalmazottak legmagasabb 

fizetéseinek és nyugdíjainak 

csökkentésétől kezdve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.10.2017 A8-0299/66 

Módosítás  66 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. általánosságban támogatja a 

Bizottságnak az ügynökségek költségvetési 

igényeire vonatkozó becslését; ezért úgy 

véli, hogy a Tanács által javasolt bármely 

további csökkentés veszélyeztetné az 

ügynökségek megfelelő működését, és 

nem tenné lehetővé számukra a rájuk 

ruházott feladatok ellátását; úgy ítéli meg, 

hogy az álláspontjában elfogadott új 

álláshelyekre szükség van az új 

szakpolitikai fejlemények és az új 

jogszabályok miatt felmerülő további 

feladatok teljesítése céljából; megismétli 

elkötelezettségét a források biztosítása és 

amellett, hogy ahol szükséges, ott további 

forrásokat bocsát rendelkezésre az 

ügynökségek megfelelő működésének 

biztosítására; 

62. kéri az európai ügynökségek 

szerepének teljes felülvizsgálatát, és 

felveti, hogy a Bizottság meglévő 

főigazgatóságai vagy a tagállamok nem 

tudnának-e hatékonyabban foglalkozni 

ezekkel a feladatokkal és célokkal, a 

szerepek és költségek megkettőzése és az 

átláthatóság javítása érdekében; 

Or. en 



 

AM\1137659HU.docx  PE611.503v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.10.2017 A8-0299/67 

Módosítás  67 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75.  kitart amellett, hogy szükség van a 

Tanács által csökkentett minden soron a 

költségvetési tervezet visszaállítására, és 

célzottan megerősíti a kifizetési 

előirányzatokat, elsősorban azokon a 

sorokon, amelyeken módosultak a 

kötelezettségvállalási előirányzatok; 

75. kéri, hogy az Európai Unió 

költségvetésében ne növekedjenek a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

mindaddig, amíg a fennmaradó kifizetési 

igények tekintetében meglévő elmaradás 

teljesen nem stabilizálódik; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Módosítás  68 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

82 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. üdvözli a Parlament 

ingatlanpolitikájáról a Költségvetési 

Bizottság, a főtitkár és a Parlament 

ingatlanpolitikájáért felelős alelnökök 

részvételével 2017. július 11-én folytatott 

eszmecserét; úgy véli, hogy ennek a 

párbeszédnek folyamatosnak kellene 

lennie, különös tekintettel a Paul Henri-

Spaak épület felújításáról szóló, soron 

következő elnökségi megbeszélésekre; 

82. elítéli az uniós ingatlanpolitika 

átláthatóságának és hatékonyságának 

hiányát; elutasítja a közpénzek minden 

további pazarlását, és felhív a teljes körű 

átláthatóság biztosítására az uniós 

polgárok számára az uniós kiadások 

tekintetében; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Módosítás  69 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

az ENF 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 

95 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

95. visszaállít a Tanács által 

csökkentett minden sort; 

95. hangsúlyozza, hogy az EKSZ 

haszontalannak és költségesnek bizonyult; 

úgy véli, hogy a külpolitikának a 

tagállamok kizárólagos hatáskörében kell 

maradnia, és ezért kéri az említett 

szolgálattal kapcsolatos minden 

költségvetési sor teljes törlését; 

Or. en 

 

 


