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7.5.2020 A9-0021/42

Módosítás 42
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. felkéri az igazgatást, hogy hívja fel 
a figyelmet a képviselőkre vonatkozó 
magatartási kódexre, amely kimondja, 
hogy a képviselők kizárólag a köz 
érdekében járnak el, és munkájuk során 
betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, 
nyíltság, szorgalom, becsületesség, 
elszámoltathatóság és az intézmény 
hírnevének tiszteletben tartása elvét; 
kiemeli, hogy a magatartási kódex 
meghatározza az összeférhetetlenséget és 
azt, hogy a képviselőknek hogyan kell 
ezeket kezelniük, valamint szabályokat 
tartalmaz a volt képviselők szakmai 
tevékenységeire vonatkozóan;

27. felkéri az igazgatást, hogy hívja fel 
a figyelmet a képviselőkre vonatkozó 
magatartási kódexre, amely kimondja, 
hogy a képviselők kizárólag a köz 
érdekében járnak el, és munkájuk során 
betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, 
nyíltság, szorgalom, becsületesség, 
elszámoltathatóság és az intézmény 
hírnevének tiszteletben tartása elvét; 
kiemeli, hogy a magatartási kódex 
meghatározza az összeférhetetlenséget és 
azt, hogy a képviselőknek hogyan kell 
ezeket kezelniük, valamint szabályokat 
tartalmaz a volt képviselők szakmai 
tevékenységeire vonatkozóan; felhívja a 
Parlamentet, hogy biztosítsa a magatartási 
kódex teljes betartását, ideértve a volt 
képviselők proaktív és módszeres 
felszólítását arra, hogy tájékoztassák a 
Parlamentet a hivatali idejük megszűnését 
követően végzett szakmai 
tevékenységükről, valamint rendszeresen 
tájékoztassák a mentesítésért felelős 
hatóságot a magatartási kódex képviselők 
általi betartásáról;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Módosítás 43
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27 a. emlékeztet arra, hogy 2017-ben a 
képviselők kötelesek voltak részletesebb 
tájékoztatást nyújtani pénzügyi 
érdekeltségi nyilatkozatukban az 5. 
kategóriába tartozó fizetési sáv 
vonatkozásában; sajnálja, hogy a 
képviselőknek még mindig nem kell 
pontos adatokat szolgáltatniuk a fizetett 
vagy nem fizetett külső tevékenységekről, 
ami ahhoz vezet, hogy egyes képviselők 
pontatlanul jelölik meg külső 
tevékenységükként, hogy „ügyvéd” vagy a 
„tanácsadó cég tulajdonosa”, ami 
lehetetlenné teszi annak ellenőrzését, hogy 
ez a tevékenység összeférhetetlenséget 
eredményezhet-e parlamenti 
tevékenységükkel; felhívja az Elnökséget, 
hogy aktualizálja a nyilatkozatok 
formátumát, és gondoskodjon arról, hogy 
az európai parlamenti képviselők 
részletesebb információkat tegyenek közzé 
a nyilatkozatokban e helyzetek kezelése 
érdekében; ösztönzi e tekintetben az 
illetékes tagállami hatóságokkal folytatott 
konzultációkat a bevált gyakorlatok 
cseréje érdekében; felszólítja a parlamenti 
szolgálatokat, hogy javítsák a 
nyilatkozatok ellenőrzési és jóváhagyási 
mechanizmusait, amelyek magukban 
foglalhatnák legalább azoknak a 
nyilatkozatoknak a részletes ellenőrzését, 
amelyekben viszonylag magas 
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mellékjövedelem szerepel; felhívja az 
Elnökséget, hogy hatalmazza fel a 
parlamenti szolgálatokat arra, hogy 
további információkat kérjenek a 
képviselőktől, ha az ellenőrzés céljából 
szükséges; felhívja továbbá az elnököt, 
hogy biztosítsa, hogy a képviselők 
betartsák a magatartási kódexben foglalt, 
pénzügyi érdekeikről szóló 
nyilatkozatukkal és egyebekkel 
kapcsolatos szabályokat, többek között 
szankciók képviselőkre való kivetése 
révén;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Módosítás 44
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27 b. aggodalommal jegyzi meg, hogy 
2012 és 2018 között legalább 24 
alkalommal szegték meg a magatartási 
kódexet, és e szabályszegéseket nem 
követték szankciók; hangsúlyozza, hogy 
ha a jogsértéseket nem szankcionálják 
megfelelően, a képviselők kisebb 
valószínűséggel tartják tiszteletben a 
magatartási kódexet; felhívja az elnököt, 
hogy gondosan vizsgálja meg a 
magatartási kódex bármely állítólagos 
megsértését, és adott esetben szabjon ki 
megfelelő szankciót az érintett 
képviselőkre;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Módosítás 45
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. felhívja a Parlamentet, hogy 
szólaljon fel az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről szóló, 
nemrégiben elfogadott (EU) 2019/1937 
irányelvvel11 kapcsolatban és aktualizálja 
a személyzeti szabályzat 22c. cikkét 
végrehajtó belső szabályait;

32. felhívja a Parlamentet, hogy teljes 
mértékben igazítsa a személyzeti 
szabályzat belső szabályait az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek 
védelméről szóló, nemrégiben elfogadott 
(EU) 2019/19371a irányelvhez, többek 
között biztonságos jelentési csatornák 
létrehozásával; kéri továbbá, hogy a 
Parlament a visszaélést bejelentők 
számára ugyanolyan szintű védelmet 
garantáljon, mint a zaklatás áldozatainak; 
kéri a főtitkárt, hogy vezessen be kötelező 
képzést a vonalbeli vezetőknek, hogy 
hívják fel a parlamenti alkalmazottak 
figyelmét a visszaéléseket bejelentők 
védelmére, és a személyzeti szabályzatban 
foglalt azon kötelezettségükre, hogy 
jelentsék a hivatali visszásságokat és a 
jogellenes tevékenységeket;

_________________ _________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/2019/EU irányelve (2019. október 
23.) a személyek védelméről  

11 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 
23.) az uniós jog megsértését bejelentő 
személyek védelméről (HL L 305., 
2019.11.26., 17. o.).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Módosítás 46
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. emlékeztet arra, hogy az eljárási 
szabályzat 11. cikke bevezette az előadók, 
az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök 
arra irányuló kötelezettségét, hogy a 
jelentéseikkel összefüggésben az 
érdekképviselőkkel tartott találkozóikkal 
kapcsolatos információkat közzétegyék; 
elismeréssel állapítja meg, hogy az új 
jogalkotási ciklus kezdete óta a Parlament 
honlapján rendelkezésre áll a szükséges 
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a 
képviselők számára, hogy közzétegyék az 
érdekképviselőkkel tervezett találkozóikat; 
felkéri a titkárságot, hogy terjesszen 
részletes információkat és szervezzen 
képzéseket annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a képviselők számára e 
kötelezettségek teljes körű teljesítését; 
sajnálja, hogy a jelenlegi infrastruktúra 
nem foglal magában olyan eljárást, amely 
során a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek felhasználói 
tapasztalatok alapján fejlesztésre irányuló 
javaslatokat terjeszthetnek elő; felhívja a 
parlamenti szolgálatokat, hogy évente 
dolgozzanak ki egy visszajelzési kérdőívet, 
amelynek eredményeit tartalmazza az 
eszköz használatáról szóló jelentés;

46. emlékeztet arra, hogy az eljárási 
szabályzat 11. cikke bevezette az előadók, 
az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök 
arra irányuló kötelezettségét, hogy a 
jelentésükkel összefüggésben az 
érdekképviselőkkel tartott találkozóikkal 
kapcsolatos információkat közzétegyék; 
elismeréssel állapítja meg, hogy az új 
jogalkotási ciklus kezdete óta a Parlament 
honlapján rendelkezésre áll a szükséges 
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a 
képviselők számára, hogy közzétegyék az 
érdekképviselőkkel tervezett találkozóikat; 
felkéri a titkárságot, hogy terjesszen 
részletes információkat és szervezzen 
képzéseket annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a képviselők számára e 
kötelezettségek teljes körű teljesítését; 
sajnálja, hogy a jelenlegi infrastruktúra 
nem foglal magában olyan eljárást, amely 
során a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek felhasználói 
tapasztalatok alapján fejlesztésre irányuló 
javaslatokat terjeszthetnek elő és 
visszajelzést adhatnak; üdvözli, hogy a 
főtitkár utasította a Parlament 
szolgálatait, hogy kapcsolják össze az 
eszközt az átláthatósági nyilvántartással 
és a Jogalkotási Figyelővel, és ösztönöz 
minden olyan erőfeszítést, amely tovább 
javítaná ezt az eszközt, többek között 
azáltal, hogy géppel olvasható 
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formátumban hozzáférést biztosít az 
európai parlamenti képviselők által a 
Parlament weboldalának 
infrastruktúrájában szolgáltatott, az 
érdekképviselőkkel tartott találkozókkal 
kapcsolatos adatok feldolgozásához, 
lehetővé téve, hogy az ülés küldöttségi 
tagsághoz kapcsolható legyen, jelezve, 
hogy az ülésre személyzeti szinten került-e 
sor, lehetővé téve, hogy a Parlament 
honlapján szereplő bejegyzéseket össze 
lehessen kapcsolni a képviselő saját 
weboldalával, valamint hogy ezt az 
infrastruktúrát az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén el lehessen érni; felhívja 
továbbá a Parlamentet, hogy javítsa a 
képviselőkkel folytatott kommunikációját 
az előadók, az árnyékelőadók és a 
bizottságok elnökeinek az ilyen ülések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségéről;

Or. en



AM\1204776HU.docx PE647.609v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.5.2020 A9-0021/47

Módosítás 47
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
72 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

72 a. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
koronavírus okozta válság vis maior 
helyzetet jelent, amely arra kényszerítette 
az Európai Parlamentet, hogy az 12 
strasbourgi ülések jelentős részét törölje a 
2020-as parlamenti ülésnaptárból;

 fenntartja, hogy a koronavírus okozta 
válság költségeit és egészségügyi 
következményeit nem szabad a 
Strasbourgba való költséges költözésekkel 
súlyosbítani; határozottan sürgeti a 
tagállamokat, hogy a Szerződéstől eltérve 
ne ragaszkodjanak a strasbourgi 
kompenzációs ülésekhez;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Módosítás 48
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
72 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

72 b. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
képviselőinek többsége ismételten 
kijelentette, hogy a Brüsszelből 
Strasbourgba történő havi költözés túlzott 
pénzügyi és környezetvédelmi költségekkel 
jár, amelyeket nem lehet megindokolni a 
szavazók és az adófizetők számára; sürgeti 
a tagállamokat annak vizsgálatára, hogy a 
megváltozott globális feltételek mellett 
pénzügyi és egészségügyi szempontból 
fenntartható-e az a kötelezettség, hogy 
évente 12 parlamenti ülésre egy másik 
munkahelyszínen kerüljön sor;

Or. en



AM\1204776HU.docx PE647.609v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

7.5.2020 A9-0021/49

Módosítás 49
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
2019/2056(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
107 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

107. elismeri a Parlament zaklatással 
szembeni zéró tolerancia politikáját 
minden szinten – ideértve a képviselői, 
személyzeti és az akkreditált parlamenti 
asszisztensi szintet is –, valamint a 
munkahelyi zaklatások megakadályozását 
szolgáló intézkedéseket, különös tekintettel 
az Elnökség által 2018. március 12-én 
elfogadott, a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek, a gyakornokok és 
egyéb alkalmazottak közötti konfliktusok 
és zaklatási ügyek kezelésére szolgáló 
megelőző és korai támogatási intézkedések 
kiigazítására vonatkozó frissített 
ütemtervre, a Parlament belső 
gyakorlatainak és eljárásainak külső 
könyvvizsgálatára, a bizalmi személyek 
hálózata és a mediátori feladatkör 
létrehozására, valamint a munkahelyi 
zaklatási ügyekkel foglalkozó szakértők 
nyilvános meghallgatásának 
megszervezésére; megjegyzi, hogy a külső 
ellenőrzés eredményeit 2018. november 
elejére várták, és kéri, hogy haladéktalanul 
közöljék, amint azok rendelkezésre állnak; 
a késedelem vonatkozásában magyarázatot 
kér, és üdvözli, hogy néhány 
képviselőcsoport határozottan arra 
ösztönözte képviselőit, hogy járjanak elöl 
jó példával a munkahelyi méltóságról és 
tiszteletről szóló képzéseken, és felhív 
képzések nyújtására a képviselők és 

107. elismeri a Parlament zaklatással 
szembeni zéró tolerancia politikáját 
minden szinten – ideértve a képviselői, 
személyzeti és az akkreditált parlamenti 
asszisztensi szintet is –, valamint a 
munkahelyi zaklatások megakadályozását 
szolgáló intézkedéseket, különös tekintettel 
az Elnökség által 2018. március 12-én 
elfogadott, a képviselők és az akkreditált 
parlamenti asszisztensek, a gyakornokok és 
egyéb alkalmazottak közötti konfliktusok 
és zaklatási ügyek kezelésére szolgáló 
megelőző és korai támogatási intézkedések 
kiigazítására vonatkozó frissített 
ütemtervre, a Parlament belső 
gyakorlatainak és eljárásainak külső 
könyvvizsgálatára, a bizalmi személyek 
hálózata és a mediátori feladatkör 
létrehozására, valamint a munkahelyi 
zaklatási ügyekkel foglalkozó szakértők 
nyilvános meghallgatásának 
megszervezésére; megjegyzi, hogy a külső 
ellenőrzés eredményeit 2018. november 
elejére várták, és kéri, hogy haladéktalanul 
közöljék, amint azok rendelkezésre állnak; 
a késedelem vonatkozásában magyarázatot 
kér, és üdvözli, hogy néhány 
képviselőcsoport határozottan arra 
ösztönözte képviselőit, hogy járjanak elöl 
jó példával a munkahelyi méltóságról és 
tiszteletről szóló képzéseken, és felhív 
képzések nyújtására a képviselők és 
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alkalmazottak számára; elvárja az ütemterv 
teljes és áttekinthető végrehajtását; felhívja 
azonban a Parlamentet, hogy tartsa szem 
előtt, hogy a Parlament épületében 
történő zaklatásos esetek száma alacsony, 
és a problémát ennek megfelelő 
mértékben kezelje;

alkalmazottak számára; elvárja az ütemterv 
teljes és áttekinthető végrehajtását;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Módosítás 50
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
112 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

112 a. kiemeli, hogy a koronavírus okozta 
válság miatt olyan döntésekre van 
szükség, amelyek közvetlen hatást 
gyakorolnak az Európai Parlament 
személyzetére, beleértve az 
alvállalkozóként foglalkoztatott és a 
szabadúszó alkalmazottakat is; e 
tekintetben rámutat többek között az 
Európai Történelem Háza, az Europa 
Experience helyszínek és az uniós 
összekötő irodák bezárásáról szóló 
határozatra, valamint a szabadúszó 
tolmácsok, továbbá a takarító és étkeztető 
személyzet megváltozott körülményeire; 
elismeri, hogy a COVID19-világjárvány 
terjedéséhez kapcsolódó jelenlegi 
körülmények között az intézményeknek, a 
Parlamentet beleértve gyors és 
bürokráciamentes döntéseket kell hoznia 
a vírus továbbterjedésének megelőzése és 
a személyzet biztonságának megóvása 
érdekében; felhívja azonban a 
Parlamentet, hogy minden döntésben 
tegyen eleget társadalmi 
kötelezettségeinek, kerülje el vagy 
kompenzálja a jövedelemváltozásokat, és 
minden eszközzel kerülje el a Parlament 
épületeiben dolgozó személyek 
koronavírussal összefüggő elbocsátását;
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Módosítás 51
Daniel Freund
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

Jelentés A9-0021/2020
Maria Grapini
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
112 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

112 b. felhívja a figyelmet a képviselők, 
képviselőcsoportok mellett és az Európai 
Parlamentben dolgozó gyakornokok 
helyzetére, akik az Európai Parlament 
egyik munkahelyén telepedtek le, hogy az 
Unióval kapcsolatos szakmai 
tapasztalatokra tegyenek szert, és akiknek 
ezirányú lehetőségét a jelenlegi válság 
súlyosan korlátozza;  kiemeli, hogy a 
Tanács és a Bizottság lehetőséget kínál a 
gyakornokoknak arra, hogy megtartsák 
jövedelmüket a jelenlegi szerződéses 
időszakban, és a nyár után új szerződéssel 
újrakezdjék szakmai gyakorlatukat; 
hasonlóképpen felhívja a Parlamentet, 
annak képviselőit és a 
képviselőcsoportokat, hogy kínálják fel 
ugyanezt a lehetőséget;

Or. en


