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12.5.2020 A9-0102/2

Módosítás 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0102/2020
Olivier Chastel
A Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
(2019/2214(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. támogatja az egyeztetési eljárás 
során az Elnökség és a Költségvetési 
Bizottság között 2020. április 28-án 
létrejött megállapodást, melynek 
értelmében a 2020. évi költségvetéshez 
képest a növekedést 2,54%-ban 
állapították meg, amely a 2021. évi 
általános szintre vonatkozó, 2 090 467 628 
EUR-t kitevő tervezetnek felel meg, annak 
érdekében, hogy az Elnökség által 2020. 
március 9-én jóváhagyott előzetes 
költségvetési javaslattervezetben 
megállapított kiadások szintjét 20 millió 
EUR-val csökkentsék, valamint hogy 
ennek megfelelően csökkentsék a 
következő költségvetési sorok tekintetében 
javasolt előirányzatokat:

3. sajnálja az egyeztetési eljárás során 
az Elnökség és a Költségvetési Bizottság 
között 2020. április 28-án létrejött 
megállapodást, amely a 2021. évi 
költségvetési javaslatát 2 090 467 628 
EUR-ban állapítja meg, ami a 2020. évi 
költségvetéshez képest 2,54%-os általános 
növekedést jelent, figyelmen kívül hagyva 
az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépését és az európai parlamenti 
képviselők számának csökkenését is; 
helyteleníti, hogy a Parlament 
költségvetése évről évre állandóan nő, 
ezért kéri, hogy a Parlament törekedjen 
jelentős megtakarításokra, hogy ezzel is az 
uniós polgárokkal való szolidaritás 
üzenetét közvetítse; 

1004 – Szokásos utazási költségek; 1005 – 
Egyéb utazási költségek; 1200 – 
Javadalmazás és juttatások; 2007 – 
Építkezések és épületek belső kialakítása; 
2024 – Energiafogyasztás; 300 – A 
személyzet kiküldetései és a három 
munkahely közötti hivatalos útjai során 
felmerülő kiadások; 302 – Fogadási és 
reprezentációs kiadások; 3042 – Ülések, 
kongresszusok, konferenciák és 
küldöttségek; 3242 – Közzétételi, 
tájékoztatási és állami rendezvényeken 
való részvétellel kapcsolatos kiadások; 
325 – A kapcsolattartó irodák kiadásai 
422 – Parlamenti asszisztensek 
alkalmazásával kapcsolatos kiadások; 101 
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– Rendkívüli tartalékalap;

Or. en



AM\1205027HU.docx PE647.631v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

12.5.2020 A9-0102/3

Módosítás 3
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0102/2020
Olivier Chastel
 A Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
(2019/2214(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. kiemeli a Parlament szerepét az 
európai politikai tudatosság építésében és 
az Unió értékeinek támogatásában;

törölve

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/4

Módosítás 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0102/2020
Olivier Chastel
 A Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai
(2019/2214(BUD))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. megjegyzi, hogy az Europa 
Experience központoknak tájékoztatniuk 
kell az európai nyilvánosságot, különösen 
a fiatalokat a Parlament legfontosabb 
hatásköreiről; megjegyzi, hogy Europa 
Experience központokat avattak fel 
Berlinben, Koppenhágában, Helsinkiben, 
Ljubljanában és Strasbourgban, valamint 
2020-ban Tallinnban, és hogy a tervek 
szerint 2021-ben Europa Experience 
központot hoznak létre az új Konrad 
Adenauer épületben Luxembourgban, 
valamint Rómában, Párizsban, Varsóban, 
Stockholmban és Prágában; felszólít az 
elért eredmények folyamatos értékelésére; 
felszólít az új Europa Experience 
központok 2021-es létrehozásával 
kapcsolatos kiadások részletes 
bemutatására a költségvetés 2020 őszén 
esedékes parlamenti olvasata előtt, 
valamint egy részletes többéves 
költségvetési terv elkészítésére, amely 
figyelembe veszi valamennyi már 
megnyitott központ működési költségeit is;

18. sajnálja, hogy Europa Experience 
központokat avattak fel Berlinben, 
Koppenhágában, Helsinkiben, 
Ljubljanában és Strasbourgban, valamint 
2020-ban Tallinnban, és hogy a tervek 
szerint 2021-ben Europa Experience 
központot hoznak létre az új Konrad 
Adenauer épületben Luxembourgban, 
valamint Rómában, Párizsban, Varsóban, 
Stockholmban és Prágában; felszólít az 
elért eredmények folyamatos értékelésére; 
felszólít az új Europa Experience 
központok 2021-es létrehozásával 
kapcsolatos kiadások részletes 
bemutatására a költségvetés 2020 őszén 
esedékes parlamenti olvasata előtt; 
megkérdőjelezi az Europa Experience 
központok hozzáadott értékét;

Or. en


