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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0313./29 

Módosítás  29 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

Európai Unió korrupció elleni 

politikájának szentelt, 2014. február 3-i 

jelentés közzétételét követően a Bizottság 

elutasította az éves jelentések 

gyakorlatának továbbvitelét és helyette a 

korrupció elleni politikákat a gazdasági 

szemeszterbe illesztette; megállapítja, 

hogy a gazdasági szemeszter keretében 

készült országspecifikus jelentések nem 

tartalmazzák a jelenlegi helyzet 

egyértelmű leírását, és nem tartalmaznak 

ajánlásokat a korrupció elleni 

intézkedésekre vonatkozóan valamennyi 

tagállam esetében; ismét sürgeti a 

Bizottságot, hogy nyújtson be egy második 

uniós antikorrupciós jelentést a 

Parlamentnek, és ennek keretében ne 

csak a gazdasági veszteség tekintetében 

értékelje a korrupcióellenes 

erőfeszítéseket, hanem elemezze a 

korrupció uniós polgárok alapvető jogaira 

gyakorolt káros hatásait is; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313./30 

Módosítás  30 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 78a. úgy véli, hogy Bizottság 

integritásra irányuló politikájáról szóló 

2018. április 18-i állásfoglalásában a 

Parlament aggodalmának adott hangot 

vezető tisztviselői kinevezési eljárásával 

kapcsolatban, ismételten felhívja a 

Bizottságot arra, hogy 2018 végéig 

vizsgálja felül a vezető tisztviselők 

kinevezésére vonatkozó közigazgatási 

eljárását annak érdekében, hogy a legjobb 

pályázókat a lehető legnagyobb 

átláthatóság és esélyegyenlőség keretében 

válasszák ki; kéri a Bizottságot, hogy 

általában véve is vizsgálja felül a 

tisztviselők kinevezésére irányuló 

politikákat az összeférhetetlenségek 

elkerülése érdekében, ahogy arra nem 

kormányzati szervezetek is felhívták a 

figyelmet1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313./31 

Módosítás  31 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 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; 

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; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy az ügynökségek láthatósága 

továbbra is csak korlátozott az uniós 

polgárok számára, pedig 

elszámoltathatóságukhoz és 

függetlenségükhöz nagyfokú láthatóságra 

van szükség; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313./32 

Módosítás  32 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 63a. emlékeztet arra, hogy a legtöbb 

uniós ügynökség felhívta a figyelmet arra, 

hogy nem akarnak olyan díjaktól függeni, 

amelyek nem garantálják a stabil 

bevételeket; hangsúlyozza továbbá, hogy 

kerülni kell az abból fakadó 

összeférhetetlenséget, hogy a díjakra kell 

támaszkodniuk; felhívja a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg egy olyan rendszer 

bevezetésének lehetőségét, amelynek 

keretében a díjakat az uniós ügynökségek 

helyett közvetlenül a Bizottságnak fizetik 

ki, és hogy az uniós ügynökségeket 

továbbra is az uniós költségvetésből 

finanszírozzák; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313./33 

Módosítás  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. tudomásul veszi a Törvényszék 

2018. szeptember 25-i döntését, amely 

alátámasztotta a képviselők napidíjára, 

utazási költségeire és parlamenti 

asszisztensi juttatásaira vonatkozó 

dokumentációhoz való hozzáférés 

engedélyezésének Parlament általi 

elutasítását (T-639/15–T-666/15. sz., Maria 

Psara és mások kontra Parlament és T-

94/16. sz., Gavin Sheridan kontra 

Parlament ügyekben hozott ítéletek); 

79. tudomásul veszi a Törvényszék 

2018. szeptember 25-i döntését, amely 

alátámasztotta a képviselők napidíjára, 

utazási költségeire és parlamenti 

asszisztensi juttatásaira vonatkozó 

dokumentációhoz való hozzáférés 

engedélyezésének Parlament általi 

elutasítását (T-639/15–T-666/15. sz., Maria 

Psara és mások kontra Parlament és T-

94/16. sz., Gavin Sheridan kontra 

Parlament ügyekben hozott ítéletek); 

emlékezteti az Elnökséget arra, hogy a 

plenáris ülés korábban nagyobb 

átláthatóságra, továbbá az általános 

költségtérítés ellenőrzésének sürgős 

szükségességére szólított fel; üdvözli e 

tekintetben egy ad hoc munkacsoport 

létrehozását az általános költségtérítés 

használatára vonatkozó szabályok 

meghatározása és közzététele céljából; 

sajnálja azonban, hogy a munkacsoport 

jelentése alapján az Elnökség a 

támogatható kiadások csupán nem 

kimerítő jellegű listájáról tudott 

megállapodni, valamint arról, hogy 

minden egyes parlamenti képviselőnek 

külön bankszámlával kell rendelkeznie az 

általános költségtérítés részeként kapott 

pénzeszközökre vonatkozóan; ismételten 

felhívja az Elnökséget, hogy az általános 

költségtérítés tekintetében az alábbiak 
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szerinti további változtatásokat tegye meg: 

 – annak előírása, hogy a képviselők az 

általános költségtérítéshez kapcsolódó 

összes számlát őrizzék meg; 

 – a képviselők kötelezése arra, hogy 

megbízatásuk végéig visszaadják az 

általános költségtérítés el nem költött 

részét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313./34 

Módosítás  34 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. emlékeztet rá, hogy főtitkára az 

Elnökséghez intézett 2018. március 8-i 

feljegyzésében elfogadta, hogy a 

képviselők önkéntes nyugdíjrendszeréhez 

kapcsolódó nyugdíjalap „jóval a 

nyugdíjkötelezettségek vége előtt, akár már 

2024-re kimeríti tőkéjét”; felhívja ezért a 

főtitkárt és az Elnökséget, hogy – a 

képviselői statútum teljes körű tiszteletben 

tartása mellett – a nyugdíjalappal együtt 

sürgősen alkossanak meg egy olyan 

egyértelmű tervet, amely a 2019. évi 

választásokat követően haladéktalanul 

teljesíti és vállalja a képviselők önkéntes 

nyugdíjrendszerével kapcsolatos 

kötelezettségeket és terheket; 

81. emlékeztet rá, hogy főtitkára az 

Elnökséghez intézett 2018. március 8-i 

feljegyzésében elfogadta, hogy a 

képviselők önkéntes nyugdíjrendszeréhez 

kapcsolódó nyugdíjalap „jóval a 

nyugdíjkötelezettségek vége előtt, akár már 

2024-re kimeríti tőkéjét”; továbbá 

emlékeztet arra, hogy a Parlament 

szavatolja a nyugdíjjogosultságok 

kifizetését, ha és amennyiben az alap nem 

tudja teljesíteni kötelezettségvállalásait; 

komoly aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy ily módon pazarolják 

az adófizetők pénzét; kéri a főtitkárt , 

hogy dolgozzon ki javaslatokat az alap 

megszüntetésére, egyben az abban részt 

vevő képviselők, illetve volt képviselők 

által fizettet hozzájárulások 

visszafizetésére; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313./35 

Módosítás  35 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

93 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. változatlan formában fenntartja – a 

Bizottság által a költségvetési tervezetben 

javasoltakkal összhangban – az 

ombudsman 2019-re vonatkozó 

költségvetésének általános szintjét; 

93. változatlan formában fenntartja – a 

Bizottság által a költségvetési tervezetben 

javasoltakkal összhangban – az 

ombudsman 2019-re vonatkozó 

költségvetésének általános szintjét; 

hangsúlyozza, hogy jelentősen nőtt az 

európai ombudsman ügyeinek száma, és 

az európai ombudsman hivatala rövid 

időn belül létszámhiánnyal fog küzdeni és 

alulfinanszírozottá válhat; hangsúlyozza, 

hogy ezen erőforrások hiánya 

akadályozhatja az ombudsmant olyan új 

és rendkívül szükséges feladatok 

ellátásában, mint például az uniós 

intézményeken belüli visszaélést bejelentő 

személyek támogatása, amelyeket az 

ombudsman hajlandó lenne vállalni, ha a 

Bizottság és a Parlament úgy döntene, 

hogy uniós bejelentő szervezet 

létrehozására van szükség a visszaélést 

bejelentő személyek számára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313./36 

Módosítás  36 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. hangsúlyozza, hogy az alapok a 

kohéziós politika keretében sem közvetve, 

sem közvetlenül nem támogathatják a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikke 

(61a) bekezdésében meghatározott 

áthelyezést; sürgeti a tagállamok irányító 

hatóságait annak biztosítására, hogy az 

alapokból származó hozzájárulásokban ne 

részesüljenek olyan kedvezményezettek, 

akik a hozzájárulás iránti kérelem 

benyújtását megelőző öt éven belül 

áthelyezést hajtottak végre; valamint 

annak biztosítására, hogy azoknak, akik a 

hozzájárulás kézhezvételétől számított öt 

éven belül áthelyezést hajtanak végre, 

teljes mértékben vissza kelljen fizetni a 

hozzájárulásokat; 

Or. en 



 

AM\1166511HU.docx  PE624.170v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0313./37 

Módosítás  37 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79a. hangsúlyozza, hogy a képviselők 

fizetése és juttatásai igen nagyvonalúak; 

úgy véli, hogy ez elidegeníti a képviselőket 

az általuk képviselni hivatott 

személyektől; emlékeztet továbbá arra, 

hogy a képviselők kiadásainak nagy része 

már ki van fizetve; hangsúlyozza tehát, 

hogy a képviselők fizetését és juttatásait 

jelentős mértékben csökkenteni kell; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313./38 

Módosítás  38 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79b. úgy véli, hogy a képviselők 

köztisztviselők, és fizetésük már így is 

tetemes; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

képviselők csak annyit fordítsanak 

utazásra az adófizetők pénzéből, amennyi 

feladataik ellátásához szükséges; úgy véli 

tehát, hogy a képviselők költségeit csupán 

a turistaosztályú jegy árának összegéig 

kellene megtéríteni; 

Or. en 

 

 


