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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2017 A8-0299/70 

Módosítás  70 

Jonathan Arnott 

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 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. politikai támogatását fejezi ki az 

Európai Szolidaritási Testület létrehozása 

iránt, és üdvözli az e tekintetben a 

Bizottság által előterjesztett jogalkotási 

javaslatot; úgy ítéli meg azonban, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozásáról és a rendes jogalkotási 

eljárás hatálya alá tartozó vonatkozó 

rendelet elfogadásáról szóló döntés 

meghozataláig nem lehet pénzügyi 

rendelkezést belefoglalni a 2018-as 

költségvetésbe ebből a célból; ezért úgy 

határoz, hogy a Bizottság által a 2018-as 

költségvetési tervezetben feltüntetett 

megfelelő előirányzatokat és 

átcsoportosításokat egyelőre vissza kell 

tartani, mivel a 2018-as költségvetésről 

hozott döntés semmilyen módon nem 

vághat elébe a jogalkotási tárgyalások 

kimenetelének; továbbra is teljes 

mértékben elkötelezett az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozásáról 

hozandó döntésnek egy költségvetés-

módosítás révén a következő évi 

költségvetésbe való belefoglalása mellett 

abban az esetben, ha a megfelelő 

rendeletről folyó tárgyalások nem 

zárulnak le a 2018-as költségvetési eljárás 

vége előtt;  

5. ellenzi az Európai Szolidaritási 

Testület létrehozását, és elutastíja az e 

tekintetben a Bizottság által előterjesztett 

jogalkotási javaslatot; úgy ítéli meg, hogy 

nem szabad pénzügyi rendelkezést 

belefoglalni a 2018-as költségvetésbe 

ebből a célból; ezért úgy határoz, hogy a 

Bizottság által a 2018-as költségvetési 

tervezetben feltüntetett megfelelő 

előirányzatokat és átcsoportosításokat 

véglegesen vissza kell tartani;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.10.2017 A8-0299/71 

Módosítás  71 

Jonathan Arnott 

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 

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; 

törölve 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Módosítás  72 

Jonathan Arnott, Marco Valli 

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 

61 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 61a. a Bizottság tagjainak utazási 

költségeit érintő, a közelmúltban 

napvilágra került információk miatt 

nagyobb fokú elszámoltathatóságot kér az  

információk nyilvános 

hozzáférhetőségének biztosítása révén; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.10.2017 A8-0299/73 

Módosítás  73 

Jonathan Arnott 

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. határozottan úgy véli, hogy a 

képviselőcsoportok korábbi 

létszámcsökkentési célokból való 

kihagyása hibás volt, továbbá ellenzi a 76 

újabb álláshely biztosítására vonatkozó 

határozatot, mely álláshelyeket az 

igazgatás terén végrehajtott említett 

létszámcsökkentés ellentételez; ezért kéri a 

képviselőcsoportok álláshelyeinek 76-tal 

való csökkentését, és az 5%-os csökkentés 

alkalmazását; 

Or. en 

 

 


