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7.5.2020 A9-0078/2

Módosítás 2
Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
2019/2060(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. megjegyzi, hogy 2018-ban egy 
állítólagos zaklatási esetet jelentettek a 
hivatalos eljárás révén (a személyzeti 
szabályzat 24. cikke és a bizottság zaklatás 
megelőzéséről szóló határozata 12. 
cikkének (1) bekezdése); emlékeztet arra, 
hogy az adminisztratív kivizsgálás lezárult, 
és a vádolt személy ellen 
büntetőintézkedést róttak ki; tudomásul 
veszi, hogy 2018-ban három másik 
állítólagos zaklatási esetet jelentettek, 
amelyek bizonyos mértékig összefüggtek 
egymással, hét, visszaélésekről szóló 
jelentés révén; tudomásul veszi, hogy 2019 
januárjában két igazgatási vizsgálatot 
indítottak, és az ügyeket az Európai Csalás 
Elleni Hivatalhoz (OLAF) utalták;

3. megjegyzi, hogy 2018-ban egy 
állítólagos zaklatási esetet jelentettek a 
hivatalos eljárás révén (a személyzeti 
szabályzat 24. cikke és a bizottság zaklatás 
megelőzéséről szóló határozata 12. 
cikkének (1) bekezdése); emlékeztet arra, 
hogy az adminisztratív kivizsgálás lezárult, 
és a vádolt személy ellen minimális 
büntetőintézkedést róttak ki, bár még nem 
merítette ki az összes fellebbezési 
lehetőséget; tudomásul veszi, hogy 2018-
ban három másik állítólagos zaklatási 
esetet jelentettek, amelyek bizonyos 
mértékig összefüggtek egymással, hét, 
visszaélésekről szóló jelentés révén; 
tudomásul veszi, hogy 2019 januárjában 
két igazgatási vizsgálatot indítottak, és az 
ügyeket az Európai Csalás Elleni 
Hivatalhoz (OLAF) utalták;
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7.5.2020 A9-0078/4

Módosítás 4
Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
2019/2060(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. tudomásul vesz minden olyan 
intézkedést, amelyet a zaklatás elleni 
politika hatékonyságának növelése 
érdekében hoztak, például a konkrét 
témákkal kapcsolatos képzéseket, a 
bizalmas tanácsadók hálózatba szervezését 
és a külső tanácsadó általi rendszeres 
felügyeletet; megjegyzi, hogy terítéken van 
a zaklatásról szóló jelenlegi határozat 
felülvizsgálata, többek közt azért, hogy 
jobb szinergiákat biztosítson más 
vonatkozó rendeletekkel, például a 
visszaélések bejelentéséről szóló 
rendeletekkel; tudomásul veszi az etikáról 
és feddhetetlenségről szóló tanfolyamot, 
amely minden alkalmazott számára 
kötelező, és amely kiterjed a munkahelyi 
magatartási normákra, többek között a 
zaklatás mibenlétére és kezelésére; 
mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
mindezen intézkedések nem tudták 
elkerülni a zaklatással kapcsolatos eseteket, 
és nem tudták megvédeni az áldozatokat; 
emlékezteti a bizottságot, hogy az 
áldozatok és a visszaélést bejelentő 
személyek proaktív, valós és sürgős 
védelmének (többek között a 
fenyegetésekkel, zsarolással és 
megvesztegetési kísérletekkel szemben) 
ezen intézkedések egyik fő prioritásának 
kell lennie; felhívja a bizottságot, hogy 
erősítse meg és javítsa az eddig hozott 

(A magyar változatot nem érinti.)              
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intézkedéseket, és mindenekelőtt 
hatékonyan védje meg az áldozatokat; kéri 
a bizottságot, hogy a fejleményekről 
tegyen jelentést a Parlament Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság számára;
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7.5.2020 A9-0078/5

Módosítás 5
Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
2019/2060(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39. mély sajnálatát fejezi ki a bizottság 
új főtitkárának felvételi eljárásáról keringő 
nyilvános állítások miatt; tudomásul veszi 
a Parlament 2018. évi mentesítésre 
vonatkozó kérdéseire a főtitkár által adott 
válaszokban felhozott érveket; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
eljárás egésze (közzététel, kiválasztás, 
kinevezés és létrehozás) során kivétel 
nélkül valamennyi szakaszban, szigorúan 
teljes átláthatóságot biztosítsanak, a Régiók 
Bizottsága eljárási szabályzatában és a 
személyzeti szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően, a jó hírnévvel kapcsolatos 
kockázatok elkerülése érdekében, nemcsak 
a bizottság, hanem az összes uniós 
intézmény számára;

39. mély sajnálatát fejezi ki a bizottság 
új főtitkárának felvételi eljárásáról keringő 
nyilvános állítások miatt; tudomásul veszi 
a Parlament 2018. évi mentesítésre 
vonatkozó kérdéseire a főtitkár által adott 
válaszokban felhozott érveket; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
eljárás egésze (közzététel, kiválasztás, 
kinevezés és létrehozás) során kivétel 
nélkül valamennyi szakaszban, szigorúan 
teljes átláthatóságot biztosítsanak, a Régiók 
Bizottsága eljárási szabályzatában és a 
személyzeti szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően, azok betartása és a jó 
hírnévvel kapcsolatos kockázatok 
elkerülése érdekében, nemcsak a bizottság, 
hanem az összes uniós intézmény számára;

Or. en
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7.5.2020 A9-0078/6

Módosítás 6
Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
2019/2060(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. üdvözli az infrastruktúra 
tekintetében évi 11,8 millió eurós, a bérleti 
díjak, a karbantartás, a fogyóeszközök és a 
személyzet tekintetében pedig évi 0,72 
millió eurós megtakarítást annak 
köszönhetően, hogy a két bizottság 
megosztja az erőforrásokat ezeken a 
területeken; üdvözli továbbá, hogy a két 
bizottság közötti együttműködésnek 
köszönhetően az informatika terén elért 
éves költségvetési megtakarítások mindkét 
bizottság esetében körülbelül 5 millió eurót 
tesznek ki; megjegyzi, hogy a Parlamenttel 
folytatott együttműködés révén 
megvalósuló egyértelmű szinergia másik 
példája – amely 3,3 millió eurónyi 
személyzetiköltség-megtakarítást 
eredményez (2016-os fizetési szintek 
mellett) – az, hogy a bizottságok igénybe 
veszik az Európai Parlament 
Kutatószolgálatát (a bizottság 36 
álláshelyét helyezték át erre a célra az 
Európai Parlament Kutatószolgálatához);

50. üdvözli az infrastruktúra 
tekintetében évi 11,8 millió eurós, a bérleti 
díjak, a karbantartás, a fogyóeszközök és a 
személyzet tekintetében pedig évi 0,72 
millió eurós megtakarítást annak 
köszönhetően, hogy a két bizottság 
megosztja az erőforrásokat ezeken a 
területeken; üdvözli továbbá, hogy a két 
bizottság közötti együttműködésnek 
köszönhetően az informatika terén elért 
éves költségvetési megtakarítások mindkét 
bizottság esetében körülbelül 5 millió eurót 
tesznek ki;
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7.5.2020 A9-0078/7

Módosítás 7
Isabel García Muñoz
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság
2019/2060(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
66 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

66. megjegyzi, hogy a bizottság kész 
javítani munkamódszerein azáltal, hogy a 
képviselők üléseken való részvételét 
megerősítő, egy aláírást előíró rendszert 
két aláírást (az egyiket az ülés elején, a 
másikat pedig az ülés végén) igénylő 
rendszerrel váltja fel; megjegyzi, hogy a 
bizottság tovább fogja tanulmányozni a 
Parlamentnél és más uniós intézményeknél 
és szerveknél alkalmazott gyakorlatokat és 
tapasztalatokat a jelenlét tekintetében, és 
értékelni fogja a bevált gyakorlatokat; kéri 
a bizottságot, hogy tegyen jelentést 
bármely eredményről a következő éves 
tevékenységi jelentésében;

66. megjegyzi, hogy a bizottságnak 
nem áll szándékában felváltani a 
képviselők üléseken való részvételét 
megerősítő, egy aláírást előíró rendszert 
egy két aláírást (az egyiket az ülés elején, a 
másikat pedig az ülés végén) igénylő 
rendszerrel; kéri a bizottságot, hogy 
munkamódszereinek javítása érdekében 
tanulmányozza tovább a Parlamentnél és 
más uniós intézményeknél és szerveknél 
alkalmazott gyakorlatokat és 
tapasztalatokat a jelenlét tekintetében, és 
értékelni fogja a bevált gyakorlatokat; kéri 
a bizottságot, hogy tegyen jelentést 
bármely eredményről a következő éves 
tevékenységi jelentésében;

Or. en


