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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament 2021. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
(2019/2214(BUD))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 
541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen annak 39. cikkére,

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. 
december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 
megállapodásra3,

– tekintettel az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. 
október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre4,

– tekintettel a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen az Unióban folytatott küzdelemről 
szóló, 2017. október 26-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Unión belüli, munkahelyen, nyilvános térben és a politikai életben 
elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való küzdelmet 
szolgáló intézkedésekről szóló, 2018. szeptember 11-i állásfoglalására6,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség Európai Parlamenten belüli érvényesítéséről 
szóló 2019. január 15-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és 

1 HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
2 HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
3 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
4 HL L 287., 2013.10.29., 15. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0417.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0331.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0010.



PE648.340v02-00 4/77 RR\1204956HU.docx

HU

kiadásairól szóló, 2019. március 28-i állásfoglalására8, 

– tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési 
tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2019. október 23-i állásfoglalására9,

– tekintettel a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az 
Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös 
szövegtervezetéről szóló, 2019. november 27-i állásfoglalására10,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett, az európai zöld megállapodásról szóló közleményére (COM(2019)0640) – 
2.1.4. pont – „Energia- és erőforrás-hatékony építés és korszerűsítés”,

– tekintettel a Parlament 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó előzetes költségvetési 
javaslattervezetének kidolgozása céljából a főtitkár által az Elnökséghez továbbított 
jelentésre,

– tekintettel az Elnökség által 2019. március 9-én, az eljárási szabályzat 25. cikkének (7) 
bekezdése és 102. cikkének (1) bekezdése értelmében elkészített, előzetes költségvetési 
javaslattervezetre,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság által az eljárási szabályzat 102. cikkének (2) 
bekezdése értelmében elkészített költségvetési javaslattervezetre,

– tekintettel eljárási szabályzata 102. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0102/2020),

A. mivel ez az eljárás az új jogalkotási ciklusban kezdeményezett első teljes költségvetési 
eljárás és a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret első évére vonatkozik;

B. mivel a főtitkár által a 2021. évi költségvetés tekintetében javasolt kiemelt célkitűzések 
a következők: a szükséges források biztosítása az új Parlament megválasztását követő 
második teljes évre, a soron következő Bizottság törekvéseit is figyelembe véve, 
valamint források biztosítása a polgárok bevonására, a többéves ingatlanprojektekre, a 
környezetbarát Parlamentre, a biztonságra és az informatikai fejlesztésre irányuló 
kiemelt projektek számára;

C. mivel a Covid19-világjárvány humanitárius, társadalmi, pénzügyi és gazdasági 
következményekkel jár; mivel az IMF 2020-ra az euróövezet GDP-jének 3%-os globális 
recessziót, 2020-ra pedig 7,4%-os visszaesést prognosztizál; mivel a Parlament által 
2020-ban hozott intézkedések, mint például a 100%-os levegőszűrés, a megerősített 
takarítási intézkedések, az új számítástechnikai és távközlési megoldások adaptálása és 
bevezetése következményekkel fognak járni a Parlament 2021. évi költségvetésére; 
mivel a 2021. évi költségvetésnek foglalkoznia kell a Covid19-világjárvány 
következményeivel; mivel a Parlament költségvetésének garantálnia kell jogalkotási 

8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0326.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0038.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0071.



RR\1204956HU.docx 5/77 PE648.340v02-00

HU

hatásköreinek teljes körű gyakorlására való képességét, és lehetővé kell tennie 
megfelelő működését; 

D. mivel a főtitkár 2 110 467 628 EUR-s költségvetést javasolt a Parlament 2021. évi 
előzetes költségvetési javaslattervezetére, ami összességében 3,52%-os növekedést 
jelent a 2020. évi költségvetéshez képest; mivel a Parlament által elfogadott javaslat 
2,3%-os (1953 millió EUR) növekedést jelentett 2018-ra, 2,48%-os (1999 millió EUR) 
növekedést 2019-re és 2,68%-os növekedést (2050 millió EUR) 2020-ra;

E. mivel a Parlament költségvetésének közel kétharmada indexált kiadás, amely a 
személyzeti szabályzat és a képviselők statútuma értelmében elsősorban az aktív vagy 
nyugdíjazott képviselők (20%) és a személyzet (34%) kiigazított javadalmazására, 
nyugdíjaira, egészségügyi kiadásaira és juttatásaira, valamint az épületekre (12%) van 
előirányozva ágazatspecifikus indexálás vagy az inflációs ráta alapján;

F. mivel a Parlament 2016. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 
2015. április 29-i állásfoglalásában11 már hangsúlyozta, hogy a Parlament költségvetését 
reális alapokra kell helyezni, és a költségvetési fegyelem, valamint a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kell kialakítani;

G. mivel a Parlamentnek mint a költségvetési hatóság egyik ágának hitelessége azon 
képességétől függ, hogy saját kiadásait milyen mértékben tudja kézben tartani, valamint 
hogy uniós szinten elő tudja-e mozdítani a demokráciát;

H. mivel az önkéntes nyugdíjalapot 1990-ben hozta létre az Elnökségnek a kiegészítő 
(önkéntes) nyugdíjrendszerre vonatkozó szabályzata12; mivel 2018. december 10-i 
ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy módosítja a nyugdíjrendszerre vonatkozó 
szabályokat: a nyugdíjkorhatárt 63 évről 65 évre emeli, és a kifizetések 
életképességének javítása érdekében a jövőbeli nyugdíjasok nyugdíjkifizetéseire 5%-os 
adókulcsot vezet be; mivel a becslések szerint a szabályok e változásai 13,3 millió 
EUR-val csökkentették a biztosításmatematikai hiányt;

I. mivel a képviselők jogalkotási munkaterhei a kommunikációs tevékenységek révén 
nagy mértékben bővültek és kiegészültek, minthogy a polgárok minden eddiginél 
jobban érdeklődnek az európai ügyek iránt, és napjainkban elvárják, hogy képviselőik a 
hagyományos és az egyre újabb közösségi médiaplatformok révén tartsák velük a 
kapcsolatot; mivel ennek következtében az utóbbi években nőtt a parlamenti 
asszisztensi juttatás végrehajtási aránya;

J. mivel az Európai Számvevőszék 1999. június 16-án „Az Európai Parlament 
képviselőinek nyugdíjalapja és nyugdíjrendszere” címmel kibocsátotta 
5/99. sz. véleményét;

Általános keret

1. hangsúlyozza, hogy a Parlament költségvetésének legnagyobb részét jogszabályi vagy 
szerződéses kötelezettségek határozzák meg és évente indexálják, és 2021-re ezek a 

11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0172.
12 Az Elnökség által elfogadott szövegek, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009
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kötelezettségek a becslések szerint 32 millió EUR-t tesznek ki;

2. hangsúlyozza, hogy 2020 a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve; emlékeztet 
arra, hogy a Parlament nagyrészt az 5. fejezet (Igazgatás) alatti 20–22%-os részesedésen 
belül maradt, és hogy az elmúlt években a növekedési ráta alacsonyabb volt, mint az 5. 
fejezetben meghatározott növekedési ráta;

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:

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 – Rendkívüli tartalékalap;

4. tudomásul veszi a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keretről 
folyó tárgyalásokat és az új 7. fejezet (Európai közigazgatás) finanszírozási szintjével 
kapcsolatos bizonytalanságot; hangsúlyozza, hogy a Parlament teljesítette a személyzet 
létszámának 5%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzést, és ténylegesen összességében 
6%-os létszámcsökkentés történt; kiemeli, hogy a Parlamentnek a Lisszaboni Szerződés 
elfogadása óta több feladattal kellett megbirkóznia, és nőtt a szakbizottságok száma, 
ami a jogalkotási és a koordinációs munka jelentős bővülésével járt; megjegyzi, hogy az 
elmúlt jogalkotási ciklusban sikerült szinergiákat és a prioritások átszervezését 
megvalósítani; hangsúlyozza, hogy a Parlament működőképessége adminisztratív 
feladatainak teljesítésétől függ, amelyhez megfelelő létszámú személyzet szükséges; 
megjegyzi, hogy az e fejezet alá tartozó intézményközi nyugdíjak az előrejelzések 
szerint jelentősen emelkedni fognak az elkövetkező években;

5. megjegyzi, hogy az előzetes költségvetési javaslattervezetről szóló főtitkári jelentés 
feltételezi az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Unióból; a jelentés alapján 
tudomásul veszi, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből eredő 
megtakarítások többségét már beépítették a 2020. évi költségvetésbe, amely figyelembe 
veszi, hogy a Parlamentnek 2020. február 1-jétől csak 705 képviselője lesz; 
mindazonáltal meglepetését fejezi ki amiatt, hogy a 2021-re vonatkozó javaslat nem 
követi az Egyesült Királyság Unióból való kilépése által közvetlenül érintett 
költségvetési sorok logikus megtakarítási tendenciáját; megkérdőjelezi az utazással 
(1004. jogcím) és a parlamenti asszisztensekkel (4220. jogcím) kapcsolatos költségek 
2018 és 2021 közötti növekedésének okait annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság 
Unióból való kilépését követően csökkent a képviselők és az akkreditált parlamenti 
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asszisztensek száma; kéri, hogy az őszi olvasat előtt részletesen elemezzék és 
indokolják az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos költségeket és 
megtakarításokat;

6. tudomásul veszi a Parlament Költségvetési Bizottságában adott magyarázatot, miszerint 
egyre több képviselő dönt egy negyedik asszisztens felvétele mellett, hogy meg tudjon 
birkózni a parlamenti munka növekvő mennyiségével; megállapítja, hogy az Egyesült 
Királyság Unióból való kilépése után kevesebb képviselőnek kell ugyanakkora 
mennyiségű jogalkotási munkát kezelnie; megállapítja, hogy a döntés, amelynek 
értelmében egy második irodát biztosítottak a Parlament strasbourgi munkahelyén, arra 
késztette a képviselőket, hogy több asszisztenst vigyenek magukkal kiküldetésekre; 
tudomásul veszi a Parlament Költségvetési Bizottságában adott magyarázatot, miszerint 
a képviselők az utóbbi években többet utaztak, és e téren igen valószínű, hogy 2021 sem 
hoz majd változást;

7. hangsúlyozza, hogy a Parlament fő feladatai a következők: a Tanáccsal közösen 
társjogalkotó, döntést hoz az uniós költségvetésről, képviseli a polgárokat és ellenőrzi a 
többi uniós intézmény munkáját; úgy véli, hogy új különbizottságok vagy albizottságok 
létrehozása nem eredményezheti azt, hogy a többi bizottságban csökken a tagok száma;

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

9. hangsúlyozza, hogy jelentős megtakarításokra van szükség az Elnökség javaslatához 
képest ahhoz, hogy a javaslat jobban megközelítse a 2021-ben várható általános 
inflációs rátát, valamint hogy jelentős lépéseket kell tenni a közpénzek hatékonyabb és 
átláthatóbb felhasználása érdekében; ajánlja, hogy kapjon megfelelő figyelmet a 
projektek költsége, ne csak a Parlament Költségvetési Bizottsága tagjainak részéről az 
éves költségvetésre vonatkozó döntésnek az Elnökséggel együtt történő 
meghozatalakor, hanem legkésőbb a projektek elindítására vonatkozó döntések 
meghozatalakor;

10. felhívja a figyelmet a Strasbourgban tartott rendkívüli bizottsági ülések nagy számára és 
arra, hogy egyre több a három munkahely közötti személyzeti kiküldetés; sürgeti a 
Parlamentet, hogy csökkentse minimálisra e rendkívüli ülések számát, hogy a 
képviselők a plenáris ülések napirendjére összpontosíthassanak, megtakarítsák az 
adófizetők pénzét, valamint a személyzeti kiküldetések számának csökkentése révén 
csökkenjen a szén-dioxid-lábnyom;

11. kiemeli e tekintetben, hogy a Parlament plenáris ülése által megszavazott kéréseket 
alapelvként késedelem nélkül végre kell hajtani;

Átláthatóság és pontosság

12. üdvözli a főtitkár által az elmúlt években a jelentés készítése során alkalmazott új 
megközelítést, például a közép- és hosszú távú tervezésre, a befektetésekre, a 
jogszabályi kötelezettségekre, a működési kiadásokra és a módszertanra vonatkozó, a 
költségvetési hatóság által kért további információk megadását;

13. hangsúlyozza hogy a túltervezés elkerülése érdekében a Parlament 2021. évi 
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költségvetésének reálisnak és pontosnak kell lennie a szükségletek és az azok 
fedezésére szolgáló költségek összeegyeztetését illetően;

14. hangsúlyozza, hogy maximális figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy a 
Parlament rendelkezésére álló összes költségvetési és személyzeti erőforrást a lehető 
legköltséghatékonyabb módon használják fel annak érdekében, hogy a Parlament és a 
képviselők jogalkotási tevékenysége eredményes lehessen; ismételten hangsúlyozza, 
hogy ehhez a munkamódszerek gondos tervezésére és szervezésére van szükség, illetve, 
ahol lehetséges, a tisztségek és struktúrák összevonására a felesleges bürokrácia, a 
funkcionális átfedések és az erőfeszítések megkettőzésének elkerülése céljából;

15. úgy véli, hogy a Parlamentnek a közbeszerzés során biztosítania kell a jó minőséget és a 
társadalmi felelősségvállalást, hogy a szerződéseket olyan vállalatoknak ítéljék oda, 
amelyek tiszteletben tartják a környezetvédelmi normákat és az alapvető munkaügyi 
normákat; felszólít arra, hogy alaposabban ellenőrizzék a Parlament külső személyzetek 
munkafeltételeit;

A polgárok bevonása

16. hangsúlyozza, hogy a Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, amelyre általános 
választójog vonatkozik, és amelynek döntései tényleges hatást gyakorolnak az uniós 
polgárokra; rendkívül fontosnak tartja, hogy a polgárok jobban megértsék a Parlament 
tevékenységeit;

17. üdvözli az Európai Parlament kapcsolattartó irodáinak új küldetési nyilatkozatát, 
valamint a polgárokkal és az érdekelt felekkel helyi és regionális szinten folytatott 
kétirányú kommunikációban való proaktív részvételre helyezett hangsúlyt egy 
dinamikusabb kommunikáció révén, amely bevonja az érdekelt feleket és fokozza a 
polgárokkal való kapcsolattartást; tudomásul veszi az Europa Experience központok 
kiterjesztését valamennyi tagállamra; rendkívül fontosnak tartja, hogy a Parlament 
különféle kommunikációs csatornákon keresztül folyamatosan kapcsolatot tartson az 
európai polgárokkal, egy többrétű politikai párbeszéd szellemében, nem csak a 
választások évében, hanem az egész jogalkotási ciklus alatt;

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;

19. további tájékoztatást kér a Parlamentárium mobil változatainak létrehozására vonatkozó 
rendelkezésekről és azok költségeiről, amelyek bejárnák a tagállamokat, hogy 
tájékoztassák a polgárokat a Parlamentről és az Unióról; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
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típusú kezdeményezéseknek decentralizáltaknak kell lenniük, és az Europa Experience 
központokból kell megvalósulniuk, hogy megtakarításokat érjenek el és észszerűek 
legyenek; tudomásul veszi, hogy a projekt magában foglal egy mobil alkalmazást, 
amely a meglévő Parlamentárium-tartalom legjavát tartalmazza; 

20. tudomásul veszi a Parlament azon szándékát és az Elnökség azon döntését, hogy 
tevékenységét és diplomáciai jelenlétét az Unió határain túlra is kiterjessze 
Indonéziában (Jakartában), Etiópiában (Addisz-Abebában) és az Egyesült Államokban 
(New Yorkban), és megkérdőjelezi annak hozzáadott értékét; kéri, hogy készítsenek 
részletes és alapos elemzést a reprezentációs költségekről és az ilyen bővítéssel járó 
költségekről, nevezetesen a szállásról, a titkárságokról, a személyzetről, a tartózkodásról 
és a közlekedésről, és ezt osszák meg a Parlament Költségvetési Bizottságával; 
együttműködésre szólít fel az Európai Külügyi Szolgálat és a Parlament között a munka 
jellegére és a Parlament alkalmazottainak a külső misszió alatti jogállására tekintettel; 
kéri, hogy készítsenek elemzést a Parlament jelenlegi washingtoni képviseletének 
hozzáadott értékéről;

21. üdvözli, hogy a Parlament jelentős erőfeszítéseket fektet a látogatóknak nyújtott 
szolgáltatásokba, különösen a fiatalok esetében, akik továbbra is kulcsfontosságú 
célcsoportok maradnak; felhívja az illetékes szolgálatokat, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást a fenntartható utazási lehetőségekről, és vizsgálják meg annak lehetőségét, 
hogy amennyiben a körülmények lehetővé teszik, pénzügyi ösztönzőt vezessenek be az 
ilyen közlekedési mód választására; kéri az Elnökséget, hogy vizsgálja meg egy 
„időseknek szánt klaszter” létrehozásának megvalósíthatóságát, amely kiemeli az aktív 
időskort szolgáló uniós programokat és politikákat; további tájékoztatást kér az új 
látogatói stratégiáról és a négyéves információs kampányról a költségvetés 2020. őszi 
parlamenti olvasata előtt; felszólít a 2019-es európai választások előtt és alatt 
lefolytatott kommunikációs kampány alapos értékelésére; az a véleménye, hogy 
bármely új kommunikációs intézkedésnek ezen értékelés objektív és tényszerű 
elemzésén kell alapulnia;

22. üdvözli azt a javaslatot, hogy a kétévente megrendezésre kerülő európai ifjúsági 
rendezvényt (EYE) koherens folyamattá alakítsák át annak érdekében, hogy az EYE 
előtti és utáni időszak a Parlament és a fiatalok közötti érdemi interakciók sorozatává 
váljon; úgy véli azonban, hogy a Parlamentnek a méltányosság és a társadalmi 
igazságosság érdekében meg kell térítenie a strasbourgi rendezvényen részt vevő 
fiatalok utazási és szállásköltségeit; kéri, hogy a költségtérítésre vonatkozó 
rendelkezéseket világosan sorolják fel a Parlament honlapján; felkéri a Parlamentet, 
hogy a kapcsolattartó irodákon keresztül helyi szinten is szervezzen hasonló 
találkozókat a képviselők és a fiatalok között;

Többéves ingatlanprojektek 

23. megismétli, hogy a költségvetési rendelet 266. cikkét kellőképpen figyelembe vevő, 
átlátható, korai információkon alapuló döntéshozatali folyamatra van szükség az 
ingatlanpolitika területén;

24. ajánlja, hogy az éves költségvetési tervezés során vegyék figyelembe az összes épület 
rendszeres felújítását, és hogy az összes épület teljes területe 3%-ának megfelelő 
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összeget különítsék el erre a célra, amint azt az Elnökség által 2018. április 16-án13 
elfogadott „Ingatlanstratégia 2019 után” is tükrözi; úgy véli, hogy ez az előirányzat a 
rendszeres és előrelátó ingatlanpolitika részét képezi, és a mélyreható utólagos 
átalakításra is összpontosítania kell, továbbá biztosítania kell, hogy a Parlament az 
energiahatékonyság maximális javítására és ezzel megtakarításokra törekedjen az 
energiafogyasztás és a Parlament létesítményeinek költségei terén;

25. tudomásul veszi, hogy az új luxembourgi Konrad Adenauer épület keleti szárnyán 
végzett munkálatok 2020-as befejezését és a személyzetnek az új épületbe való 
fokozatos átköltözését követően a nyugati szárnyon végzett munkálatoknak 2021-ben 
meg kell kezdődniük; további részleteket kér a nyugati szárny építésének 
projektirányításával és az építési terület biztonsági felügyeletével kapcsolatos 
kiadásokról; megismétli a főtitkár felé jelzett azon kívánságát, hogy kapjon részletes 
tájékoztatást a személyzet fokozatos átköltözéséről; kéri továbbá a távmunka várható 
fokozódására tekintettel a Parlament helyigényének felülvizsgálatát;

26. üdvözli, hogy az új Konrad Adenauer épületbe való költözés és a luxemburgi „A” és 
„B” torony elhagyása következtében 2021-ben 2020-hez képest 11,5 millió EUR-val 
csökkennek a bérleti, karbantartási és energiaköltségek; áttekintést kér az összes többi 
jelenleg bérelt épületről, amelyek 2021-ben is használatban maradnak, valamint kéri a 
növekvő energiaköltségek részletes előrejelzését; 

27. tudomásul veszi az aktuális ingatlanprojektekhez való hozzájárulás érdekében történő, 
év végi gyűjtőátcsoportosítás folyamatban lévő gyakorlatát; megjegyzi, hogy ez a 
gyűjtőátcsoportosítás szisztematikusan ugyanazon alcímekre, címekre és gyakran 
pontosan ugyanazokra a költségvetési sorokra vonatkozik; tudomásul veszi, hogy a 
Parlament szolgálatai magyarázatot adtak a Parlament Költségvetési Bizottságának arra 
vonatkozóan, hogy a Parlament csaknem 100 millió EUR kamatmegtakarítást ért el e 
gyakorlat miatt az elmúlt években, és így pénzügyileg ellenőrzés alatt tudta tartani 
jelentős ingatlanprojektjeit; kiemeli, hogy a Parlament költségvetésének végrehajtási 
aránya csaknem 99%; úgy véli, hogy fennáll annak a kockázata, hogy egy ilyen jogi 
gyakorlatot néhány területen programozott túltervezésnek tekintenek annak érdekében, 
hogy forrásokat teremtsenek a Parlament ingatlanpolitikájának finanszírozására; 
felszólít az ingatlanpolitikába való kulcsfontosságú beruházások finanszírozásának 
átgondolására nagyobb átláthatóságra és részletes tervezésre alapozva;

28.  kéri az Elnökséget, hogy ismertesse a brüsszeli Spaak épület jövőjével kapcsolatos 
határozatát, valamint a szolgálatoknál rendelkezésre álló összes igazoló dokumentumot; 
megjegyzi, hogy a felújítás lehetőséget jelenthet a már rendelkezésre álló területeknek a 
Parlament aktuális, a 2019 utáni időszakra vonatkozó aktualizált ingatlanstratégiában 
leírt igényeinek megfelelően történő optimalizálására is; tudomásul veszi, hogy a Spaak 
épület felújítási munkálatai során körülbelül öt évig nem lesz használható; megismétli 
azon kérését, hogy a Parlament Költségvetési Bizottsága kapjon becslést és részletes 
költségkimutatást, amint az Elnökség meghozza határozatát; emlékeztet arra, hogy a 
2021. évi költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a Spaak épületben végzendő 
munkák előkészítéséhez kapcsolódnak;

13 Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 5. cikkében meghatározott energiahatékonysági 
minimumkövetelményekkel összhangban.
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29. felhívja a főtitkárt, hogy vizsgálja meg egy megfelelő időszak meghatározásának 
lehetőségét az újrahasznosítható anyagok, így például a réz, a burkolóanyagok és más 
anyagok hasznosítására és valamely szakosodott vállalat által egyéb célra történő 
felhasználására;

30. emlékeztet arra, hogy a Parlament nagy többsége különféle állásfoglalásokban 
kinyilvánította, hogy támogatja, hogy az intézmény egyetlen székhelyen működjön, 
biztosítva ezzel az adófizetők pénzének hatékony elköltését, és eleget téve az intézmény 
szénlábnyomcsökkentéssel kapcsolatos felelősségének; hangsúlyozza, hogy a Parlament 
három székhelyének földrajzi eloszlása az intézmény teljes költségvetésének 6%-át teszi 
ki, míg éves környezeti hatása a becslések szerint 11 000–19 000 tonna CO2-kibocsátást 
jelent; kiemeli, hogy a közvélemény negatívan ítéli meg a több székhely kérdését; 
emlékeztet arra, hogy megoldásokat kell találni a parlamenti és intézményi munka, a 
pénzügyi költségek és a szénlábnyom optimalizálása érdekében; 

31. üdvözli azt az elképzelést, hogy a Parlament vállalja, hogy elvégzi épületeinek 
szükséges átalakítását és felújítását annak érdekében, hogy az uniós normákkal 
összhangban minden felhasználó számára hozzáférhető környezetet teremtsen; 
hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek 
hozzáférésének javítására irányuló munkálatok már megkezdődtek Strasbourgban, és 
hogy a projektek 2021-ben Brüsszelben és Strasbourgban, valamint hat kapcsolattartó 
irodában is folytatódni fognak; kéri, hogy folytassák a Parlament összes többi 
épületének átalakítását kötelezettséget vállalva az (EU) 2019/882 irányelv14 
III. mellékletében megállapított, épített környezetre vonatkozó funkcionális 
akadálymentességi követelmények mellett, valamint hogy a közbeszerzési eljárásokban 
e követelmények teljesítése érdekében hivatkoznak a vonatkozó nemzetközi és európai 
szabványokra, hogy a csökkent mozgásképességű képviselők, munkatársak és látogatók 
másokkal egyenlő feltételek mellett juthassanak be az épületekbe és vehessék igénybe 
azok szolgáltatásait, összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény által meghatározott kötelezettségekkel;

Biztonság, IT és infrastruktúrafejlesztés

32. támogatja a Parlament modern és hatékony munkahelyek fenntartására irányuló 
beruházásait; úgy véli, hogy az épületek biztonsága és a kiberbiztonság alapvető 
fontosságú a Parlament biztonsága és működése szempontjából; üdvözli, hogy a WEISS 
épület bejáratával a Parlament majdnem befejezi az összes épületének biztonságossá 
tételére irányuló munkát; naprakész tájékoztatást kér e projekt teljes költségéről; 
megismétli, hogy az informatikai biztonságnak, valamint a hatékony és biztonságos 
felhőszolgáltatásoknak továbbra is kiemelt prioritásnak kell maradniuk, teljes 
mértékben tiszteletben tartva az adatvédelmet; felkéri a Parlamentet, hogy 
tanulmányozza a nyílt forráskódú infrastruktúra alkalmazásának lehetőségét;

33. üdvözli a Digital Workplace4MEP stratégiát, amely megoldásokat kínál a mobilitásra és 
a hatékonyságra; úgy véli, hogy a kiváló minőségű hibrid eszközök bevezetésének 
hozzá kell járulnia a környezetközpontú irányításnak a papírfogyasztás 2024-ig 50%-kal 
történő csökkentésére vonatkozó céljának eléréséhez; költségvetési szempontból arra 

14 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a 
szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.)
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számít, hogy ez a kiépítés jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni az egyéb 
típusú eszközök kivezetése miatt;

34. megjegyzi, hogy a DG TRAD célja egy olyan eszköz kifejlesztése, amely képes 
automatikusan átírni és valós időben lefordítani a többnyelvű parlamenti vitákat annak 
érdekében, hogy minden polgár egyenlő hozzáféréssel rendelkezzen saját nyelvén az 
információkhoz; kiemeli, hogy az ilyen eszközök eredményességét és hozzáadott 
értékét előzetesen mind a 24 hivatalos nyelven biztosítani és bizonyítani kell; kéri, hogy 
végezzenek elemzést a teljes projekt összköltségéről és az emberi erőforrásokra 
gyakorolt hatásáról; kéri, hogy készüljön elemezés arról, hogy mikor állna 
rendelkezésre ez a technológia; úgy véli, hogy a többnyelvűségre – azaz a fordításra és 
tolmácsolásra – szánt forrásokat nem szabad csökkenteni, amíg nem történik meg a 
munkateher csökkentése;

35. felszólít arra, hogy a hatékonyság és az átláthatóság növelése érdekében javítsák az 
informatikai kérdések nyomon követésének jelenlegi rendszerét a parlamenti 
szolgálatok operatív egységei között; felszólít különösen a képviselők utazási 
költségeire vonatkozó jelentéstétel egyszerűsítésére a hatékony, gyors és 
felhasználóbarát rendszer és az igények nyomon követhetőségének biztosítása 
érdekében;

36. felszólít a stabil és biztonságos távmunka-lehetőségek további fejlesztésére valamennyi 
eszköz vonatkozásában;

Környezetbarát Parlament és fenntartható mobilitás

37. hangsúlyozza, hogy a Parlament 2016 óta az első olyan uniós intézmény, amely szén-
dioxid-semlegessé vált, mivel a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló minden 
lehetséges erőfeszítés megtételét követően a nem csökkenthető kibocsátások 100%-át 
kompenzálja;

38. emlékeztet arra, hogy a Parlament szénlábnyoma a következő hét fő kategóriából 
adódik össze: energiafogyasztás; hűtőközegként használt gázok szivárgása, áruszállítás, 
személyszállítás, berendezések és szolgáltatások biztosítása, közvetlen hulladék és 
állóeszközök; üdvözli az Elnökség azon döntését, hogy a jelenlegi jogalkotási ciklusra 
új és ambiciózusabb környezetvédelmi célokat határoztak meg, amelyeket 2024-ig kell 
elérni olyan kulcsfontosságú területeken, mint a szénlábnyom csökkentése, a 
személyszállításból származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a gáz-, fűtőolaj- és 
távhőfogyasztás csökkentése, a villamosenergia-fogyasztás csökkentése, a 
papírfogyasztás csökkentése, a nem újrafeldolgozott hulladék csökkentése, a 
vízfogyasztás csökkentése és az élelmiszer-hulladék csökkentése; részletes menetrendet 
kér e célértékek elérésére vonatkozóan, amelyet a Parlament Költségvetési Bizottsága 
elé kell terjeszteni; kéri az eredmények éves felülvizsgálatát, valamint szorgalmazza 
annak lehetőségét, hogy e törekvések szintjét a 2022. év feléig növeljék;

39. üdvözli a Parlament parkolóiban kidolgozott új parkolási politikát, amelynek célja az 
elektromos járművek, nevezetesen a kerékpárok, teherszállító kerékpárok, robogók és 
autók használatának elektromos töltőállomások létesítése révén történő előmozdítása; 
felszólít arra, hogy ezt a politikát terjesszék ki a Parlament összes parkolójára; támogat 
minden olyan jövőbeli intézkedést, a pénzügyi ösztönzőket is beleértve, amelyek arra 
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ösztönzik a képviselőket és a személyzetet, hogy csökkentsék a személygépkocsik 
használatát, és előnyben részesítsék a tömegközlekedést és a kerékpárokat;

40. ösztönzi a képviselőket, hogy használják ki a Parlament által meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzéseket tiszteletben tartó közlekedési lehetőségeket; kéri az 
Elnökséget, hogy vizsgálja felül az európai parlamenti képviselők statútumának 
végrehajtási intézkedéseit15 annak érdekében, hogy a képviselők számára juttatott 
visszatérítés Unión belüli utazásaik során a turistaosztályra szóló rugalmas repülőjegyek 
ára alapján történjen, kivételt téve a négy óránál hosszabb vagy átszállással közlekedő 
repülőutakkal; tudomásul veszi, hogy sok képviselőnek a választókörzetéből a 
Parlament munkahelyeire való eljutása hosszú utazást igényel, amely csak repülőgéppel 
oldható meg;

41. felszólít a környezet védelmére és az erőforrások megtakarítására; aggasztónak tartja e 
tekintetben, hogy a képviselők nem használják a belga vasúton való ingyenes 
közlekedésre jogosító igazolványaikat; felhívja az Elnökséget, hogy ismertesse az 
SNCB-vel/NMBS-szel kötött megállapodás részleteit, és találjon megoldást ezen 
igazolványok használatának optimalizálására; emlékeztet azon kérésére, hogy nagyobb 
mértékben használják ki a videokonferenciákat, többek között külső résztvevőkkel is, 
széles körben elterjedt szoftverek és más technológiák alkalmazásával;

42. üdvözli a quaestorok 2020. február 18-i közleményét, amely arra ösztönzi a 
képviselőket és a képviselőcsoportok titkárságait, hogy alkalmazzák az iratszállító ládák 
önkéntes megosztását azzal a céllal, hogy csökkentsék a strasbourgi kiküldetésekhez 
szükséges teherautók számát, hozzájárulva ezáltal a Parlament szénlábnyomának 
csökkentéséhez; felhív az iratszállító ládák alternatíváinak elemzésére, összhangban a 
papírmentes EP-re vonatkozó EMAS-céllal;

Képviselőkkel és akkreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kérdések

43. ismételten aggodalmának ad hangot a plenáris ülések során a szavazáshoz fűzött szóbeli 
indokolások tolmácsolásával kapcsolatos kiegészítő kiadások miatt; hangsúlyozza, hogy 
a szavazatok szóbeli indokolásának fordítási és tolmácsolási költségeit szavazási 
naponként 21 431 EUR-ra, évente pedig 900 102 EUR-ra becsülik; emlékeztet a 
szavazási álláspontjukat kifejteni kívánó képviselők rendelkezésére álló egyéb 
lehetőségekre, mint például a szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásra, valamint a 
különböző nyilvános kommunikációs eszközökre; ezzel összefüggésben felszólít a 
Parlament erőforrásainak észszerű felhasználására, és úgy véli, hogy jelentős 
megtakarítások elérése érdekében a szavazásokhoz fűzött szóbeli indokolásokat el 
lehetne törölni;

44. emlékeztet a képviselők statútuma 27. cikkének (1) és (2) bekezdésére16, amely szerint 
„Az Európai Parlament által létrehozott önkéntes nyugdíjalap e statútum hatálybalépése 
után továbbra is működik azon képviselők vagy volt képviselők számára, akik ezen 
alapban jogokat vagy várományokat szereztek”, és hogy „ a szerzett jogok és 

15 Az Európai Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló 2008. május 
19-i és július 9-i elnökségi határozat (HL C 262., 2009.7.13., 1. o.).
16 Az Európai Parlament határozata (2005. szeptember 28.) az európai parlamenti képviselők 
statútumának elfogadásáról (2005/684/EK, Euratom), HL L 262., 2005.10.7., 1. o.).
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várományok teljeskörűen fennmaradnak”; megjegyzi továbbá, hogy 2018 végén a 
figyelembe veendő nettó eszközök összege 112,3 millió EUR, míg a 
biztosításmatematikai kötelezettségeké 398,4 millió EUR volt, amelynek következtében 
a becsült biztosításmatematikai hiány 286,1 millió EUR-ra nőtt; rámutat arra, hogy ez 
aggályokat vet fel az önkéntes nyugdíjalap lehetséges kimerülésével kapcsolatban; 
felszólítja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a 
képviselők statútumát, és a nyugdíjalap vonatkozásában dolgozzanak ki egyértelmű 
tervet a Parlament számára arra vonatkozóan, hogy vállalja és vegye át a képviselők 
önkéntes nyugdíjalapjára vonatkozó kötelezettségeket; támogatja az Elnökségnek a 
főtitkárhoz intézett azon kérését, hogy vizsgálja meg, miként biztosítható az önkéntes 
nyugdíjalap fenntartható finanszírozása a képviselői statútum rendelkezéseivel 
összhangban, a teljes átláthatóság biztosítása mellett; úgy véli, hogy a problémára 
minden lehetséges módon meg kell próbálni méltányos megoldást találni, minimumra 
korlátozva a Parlament felelősségét; kéri az Elnökséget és az önkéntes nyugdíjalap 
tagjait, hogy támogassák az önkéntes nyugdíjalap hiányának csökkentését célzó 
intézkedéseket;

45. megismétli a képviselők általános költségtérítésével kapcsolatos átláthatóság 
biztosítására irányuló felhívását a plenáris ülés ismételt felhívásaival összhangban; 
sürgeti az Elnökséget, hogy azonnali hatállyal kezdjen újra párbeszédet az általános 
költségtérítésről, és hogy mihamarabb jusson megállapodásra; meggyőződése, hogy e 
megállapodásnak a nagyobb mértékű átláthatóság és pénzügyi elszámoltathatóság 
érdekében közös szabályokat kell tartalmaznia; hangsúlyozza, hogy az átláthatóságot 
növelő új intézkedéseknek a lehető legnagyobb mértékben törekedniük kell arra, hogy 
ne növeljék a bürokráciát a képviselők és irodáik számára;

46. emlékeztet az Elnökséghez intézett azon kérésére, hogy dolgozzon ki technikai 
megoldást arra, hogy a képviselők akkor is gyakorolhassák szavazati jogukat, amikor 
szülési szabadságon vagy apasági szabadságon vannak, illetve hosszú távú betegség 
vagy vis maior esetén; kéri az Elnökséget, hogy tisztázza, hogy egy ilyen megoldás 
milyen jogi, pénzügyi és technikai korlátokkal járna;

47. üdvözli a Parlament által a Covid19-járvány kitörésével kapcsolatban hozott 
intézkedéseket, beleértve az új ideiglenes munkamódszereket és a Parlament 
létesítményeinek használatát a koronavírus elleni harcban; kéri az Elnökséget, hogy 
javasoljon további intézkedéseket a Covid19-járvány következményeinek kezelésére; 
kéri a főtitkárt, hogy értékelje ezen intézkedések pénzügyi következményeit a Parlament 
2020. és 2021. évi költségvetésére, és a költségvetés 2020 őszén történő parlamenti 
olvasata előtt terjessze azt a Parlament Költségvetési Bizottsága elé; felhívja a főtitkárt, 
hogy dolgozzon ki részletes iránymutatásokat a jövőbeli vis maior eseményekre való 
jobb felkészülés érdekében, hogy biztosítsa a Parlament jogalkotási feladatainak 
folyamatos ellátását, amennyiben a rendes működés nem tartható fenn;

48. emlékeztet az akkreditált parlamenti asszisztenseknek a Parlament három munkahelye 
közötti kiküldetéseikért fizetett juttatások összegére vonatkozó kérésére annak 
biztosítása érdekében, hogy az Elnökség ezt az összeget a köztisztviselőkre és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó juttatási rendszerek szintjén harmonizálja; úgy véli, hogy a 
képviselők parlamenti asszisztensekre fordítható keretének a mandátum alatti bármely 
emelését e célnak kell elsődlegesen indokolnia;
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49. kéri az Elnökséget, hogy vizsgálja meg az akkreditált parlamenti asszisztensek státusza 
helyi asszisztensekre való kiterjesztésének lehetőségét és pénzügyi hatásait; kéri a helyi 
asszisztensek bértáblájának elkészítéséhez figyelembe vett kritériumok tisztázását, 
továbbá kéri e kritériumok alapos elemzését annak értékelése céljából, hogy 
naprakészek-e; javasolja, hogy fordítsanak figyelmet a tagállamokban dolgozó 
asszisztensek arányos feladatainak és fizetésének biztosítására;

50. újfent felhívja az Elnökök Értekezletét, hogy dolgozza át az Európai Unión kívüli 
küldöttségek és missziók munkáját szabályozó végrehajtási rendelkezéseket; 
hangsúlyozza, hogy ezen átdolgozásban figyelembe kell venni annak lehetőségét, hogy 
az akkreditált parlamenti asszisztensek bizonyos feltételekre figyelemmel elkísérjék a 
hivatalos parlamenti küldöttségekben vagy missziókban részt vevő képviselőket;

51. felhívja az Elnökséget, hogy ellenőrizze a költségvetés bizottságok közötti elosztásának 
jelenlegi rendszerét, és értékelje annak előnyeit és hátrányait, valamint növelje a 
bizottságok rugalmasságát és önállóságát a feladatok és megbízások finanszírozásának 
tervezése és elosztása terén;

52. kéri az Elnökséget, hogy a zöld hetek alatt biztosítsa a képviselők számára a teljesen 
rugalmas jelenlétet, megkönnyítve ezzel munkájuk szervezését;

Egyéb kérdések

53. üdvözli a Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság közötti meglévő együttműködési megállapodásokat, amelyek célja, hogy 
azonosítsák azokat az egyéb területeket, ahol a háttérirodai funkciókat meg lehetne 
osztani; felkéri a főtitkárt, hogy értékelje az uniós intézmények közötti meglévő 
együttműködést a további lehetséges szinergiák és megtakarítások azonosítása 
érdekében;

54. sajnálatosnak tartja a Parlament étkezdéiben, különösen a brüsszeli Altiero Spinelli 
épület önkiszolgáló éttermében bekövetkezett közelmúltbeli áremeléseket; úgy véli, 
hogy ezekhez az áremelésekhez nem társult az ételek minőségének javulása; kéri az 
Elnökséget, hogy értékelje annak a lehetőségét, hogy az Altiero Spinelli épület 
önkiszolgáló éttermét illetően új szolgáltatóra támaszkodik, továbbá vizsgálja felül 
támogatási politikáját, hogy az étkezések megfizethetőbbek legyenek;

55. emlékeztet az Unióban a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen folytatott küzdelemről, 
valamint a megfélemlítés és szexuális zaklatás megelőzését és az ellenük való 
küzdelmet szolgáló intézkedésekről szóló, 2017. október 26-i, 2018. szeptember 11-i és 
2019. január 15-i parlamenti állásfoglalások ajánlásaira; kéri, hogy a főtitkár bocsásson 
rendelkezésre minden információt az e tekintetben végzett munkáról és a közeljövő 
programjáról; kéri a főtitkárt, hogy a 2022-es tervezet Elnökségnek való előterjesztése 
előtt készítsen értékelést az új zaklatási eljárásokról; az a véleménye, hogy a 
személyzetet, valamint a képviselőket is ösztönözni kell arra, hogy képzéseken 
vegyenek részt annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az ilyen esetek 
Parlamenten belüli előfordulását;
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56. tudomásul veszi, hogy a Parlament új utazási ügynöksége 2019. január 1-jén megkezdte 
működését; megállapítja, hogy a képviselők nehézségeket tapasztaltak, amikor 
munkaidő alatt és munkaidőn kívül megpróbálták elérni az utazási iroda telefonos 
ügyfélszolgálatát, és kéri a rendelkezésre állás javítását; sürgeti egy egyszerű és 
felhasználóbarát panasztételi mechanizmus bevezetését, amely lehetővé tenné bármely 
probléma gyors megoldását; sajnálja, hogy az ügynökség által kínált jegyek nem mindig 
a legköltséghatékonyabbak, és hogy a képviselők utazási költségeinek visszatérítése 
komoly késedelmet szenved; felhívja a Pénzügyi Főigazgatóságot, hogy indítson 
elégedettségi felmérést az utazási ügynökség szolgáltatásaira vonatkozóan, és kéri az 
ügynökség által a folyó szerződés keretében végzett munka értékelését;

57. felhívja a főtitkárt és az Elnökséget, hogy alakítsák ki a teljesítményalapú költségvetés-
tervezés kultúráját a Parlament igazgatásában, valamint a karcsú menedzsmentre 
vonatkozó megközelítést annak érdekében, hogy fokozzák a hatékonyságot és a 
környezeti fenntarthatóságot, valamint csökkentsék a papírmunkát és a bürokráciát az 
intézmény belső munkavégzésében; hangsúlyozza, hogy a karcsú menedzsment a 
munkavégzés folyamatos javítását jelenti az egyszerűsítésnek és az adminisztratív 
személyzet tapasztalatának köszönhetően;

58. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek fizikai és lelki szempontból egyaránt biztonságos 
munkahelynek kell lennie; aggodalommal tölti el a Parlamentben végzett takarításra 
vonatkozó új szerződések munkavállalókra gyakorolt hatása; sürgeti a főtitkárt, hogy 
ellenőrizze, hogy a külső vállalkozók megfelelnek-e a legmagasabb szintű munkajogi 
normáknak, különösen a pszichológiai nyomást és a munkafeltételeket illetően;

59. elfogadja a 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési javaslatot;

60. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a költségvetési javaslatot a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Uniónak a Parlament 2021. évi pénzügyi évi kiadásai finanszírozásához való 
hozzájárulása

Megnevezés Összeg

Kiadások 2 090 467 628

Saját források 175 511 000

Esedékes hozzájárulás 1 914 956 628
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BEVÉTELI KIMUTATÁS

Cím – Alcím – 
Jogcímcsoport 

– Jogcím
Megnevezés 2021. évi 

költségvetés
2020. évi 

költségvetés
2019. évi 
teljesítés

4 AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK

4 0 KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0
A parlamenti képviselők, tisztviselők, egyéb 
alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, 
fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

82 777 000 81 408 600 82 599 719

4 0 3
Az aktív állományban lévő parlamenti képviselők, 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont 
átmeneti hozzájárulásokból származó bevételek

p.m. p.m. 30 623

4 0 4

Az aktív állományban lévő parlamenti képviselők, 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont 
speciális adóból és szolidaritási adóból származó 
bevételek

12 683 000 12 057 800 11 738 427

4 0. alcím – Összesen 95 460 000 93 466 400 94 368 769

4 1 NYUGDÍJJÁRULÉKOK
4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 69 989 000 67 037 700 67 799 457

4 1 1 Nyugdíjjogosultság személyzet által történő 
megváltása, illetve átvitele 10 000 000 10 000 000 7 409 567

4 1 2
Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő 
tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 
nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10 000 10 000 47 173

4 1. alcím – Összesen 79 999 000 77 047 700 75 256 197

4 2 EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1 Európai parlamenti képviselők által a 
nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok p.m. p.m. 0

4 2. alcím – Összesen p.m. p.m. 0

4. cím – Összesen 175 459 000 170 514 100 169 624 966

5 AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK

5 0 0 Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek
5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 14 600

5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó 
bevételek p.m. p.m. 0,0

5 0 0 2

Berendezéseknek uniós intézményen belüli más 
szervezeti egységek, vagy más uniós intézmények 
vagy szervek részére történő biztosításából származó 
bevételek – Címzett bevétel

p.m. p.m. 0,0

5 0 1 Épületek és földterületek értékesítéséből származó 
bevételek – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,0

5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek 
értékesítéséből származó bevételek 1000 p.m. 0,0

5 0. alcím – Összesen p.m. p.m. 14 600
5 1 BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából 
származó bevételek — Címzett bevétel p.m. p.m. 3 491 616

5 1 1 1 Bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – 
Címzett bevétel p.m. p.m. 223 525

5 1. alcím – Összesen p.m.  3 715 141
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5 2 BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0
Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó 
bevételek, az intézmény követeléseinek banki és 
egyéb kamatai

50.000 50.000 1887

5 2. alcím – Összesen 50 000 50 000 1887
5 5 SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0

Uniós intézményen belüli más szervezeti egységek, 
vagy más uniós intézmények vagy szervek számára 
nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból 
származó bevételek, beleértve a más uniós 
intézmények vagy szervek nevében megfizetett és 
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat –
 Címzett bevétel

p.m. p.m. 9 956 672

5 5 1
Harmadik felektől, kérésükre nyújtott 
szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó 
bevételek – Címzett bevétel

p.m. p.m. 4 021 749

5 5. alcím – Összesen p.m. p.m. 13 978 421

5 7 AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS 
VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből 
származó bevételek – Címzett bevétel p.m. p.m. 7 392 531

5 7 1

Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az 
alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és 
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az 
egyes intézményekre meghatározott címzett 
bevételeket – Címzett bevétel

p.m. p.m. 1 367 642

5 7 2 Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások 
visszatérítése p.m. p.m. 0

5 7 3 Az intézmény adminisztratív működésével 
kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések p.m. p.m. 289 984

5 7. alcím – Összesen p.m. p.m. 9 050 157
5 8 EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 1 Befolyt biztosítási kártérítésekből származó bevételek 
– Címzett bevétel p.m. p.m. 1 062 266

5 8. alcím – Összesen p.m. p.m. 1 062 266

5. cím – Összesen 50 000 50 000 27 822 472

6 HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS 
PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6 6 EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
6 6 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
6 6 0 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 8 760 095

6 6. alcím – Összesen p.m. p.m. 8 760 095

6. cím – Összesen p.m. p.m. 8 760 095

9 EGYÉB BEVÉTELEK
9 0 EGYÉB BEVÉTELEK
9 0 0 Egyéb bevételek 1000 1000 1 313 538

9 0. alcím – Összesen 1000 1000 1 313 538

9. cím – Összesen 1000 1000 1 313 538

MINDÖSSZESEN 175 510 000 170 565 100 207 521 071
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KIADÁSI KIMUTATÁS
Az előirányzatok (2021 és 2020) és a teljesítés (2019) általános összefoglalója

Cím – Alcím – 
Jogcímcsoport 

– Jogcím
Megnevezés 2021. évi 

költségvetés
2020. évi 

költségvetés
2019. évi 
teljesítés

1 AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK
1 0 AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 209 713 000 225 783 000 232 951 931

1 2 TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES 
ALKALMAZOTTAK 710 160 000 704 388 000 661 640 519

1 4 EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK 179 092 808 168 336 000 148 520 789

1 6
AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ 
SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB 
KIADÁSOK

22 955 600 22 478 000 17 791 968

1. cím – Összesen 1 121 921 408 1 120 985 000 1 060 905 207
2 ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0 ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 231 157 000 228 140 000 251 193 446

2 1 ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS 
BÚTOROK 192 697 500 175 644 000 178 484 368

2 3 FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK 6 746 500 6 834 000 6 222 519
2. cím – Összesen 430 601 000 410 618 000 435 900 332

3 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KIADÁSOK

3 0 ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 34 610 500 34 151 500 29 515 665

3 2
SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS 
TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, 
ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

149 599 720 131 415 500 122 426 245

3. cím – Összesen 184 210 220 165 567 000 151 941 910

4 AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KIADÁSOK

4 0 EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 134 000 000 128 000 000 131 155 223

4 2
PARLAMENTI ASSZISZTENSEK 
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
KIADÁSOK

214 435 000 207 659 000 192 869 851

4 4 A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEI 
ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI 500 000 480 000 460 000

4. cím – Összesen 348 935 000 336 139 000 324 485 074

5 Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független 
kiemelkedő személyek bizottsága

5 0
Az európai politikai pártokkal és európai politikai 
alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független 
kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai

300 000 285 000 p.m.

5. cím – Összesen 300 000 285 000 p.m.
10 EGYÉB KIADÁSOK
10 0 ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK p.m. p.m. p.m.
10 1 RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 4 500 000 5 151 000 p.m.
10 3 BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP p.m. p.m. p.m.

10 4 TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA p.m. p.m. p.m.

10 5 INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES 
ELŐIRÁNYZAT p.m. p.m. p.m.

10 6 TARTALÉK ÚJ KIEMELT CÉLKITŰZÉSEK 
SZÁMÁRA p.m. p.m. p.m.

10 8 EMAS-TARTALÉK p.m. p.m. p.m.
10. cím – Összesen 4 500 000 5 151 000 p.m.

MINDÖSSZESEN 2 090 467 628 2 038 745 000 1 973 232 524
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I. SZAKASZ — EURÓPAI PARLAMENT

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM — AZ INTÉZMÉNYEKNÉL ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKNÉL 
DOLGOZÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM — KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0. jogcímcsoport — A parlamenti képviselők, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a 
nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
82 777 000 81 408 600 82 599 719,21

Jogalap

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. 
cikke.
A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai 
Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 
1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport — Az aktív állományban foglalkoztatott parlamenti képviselők, 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból származó 
bevételek 
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 30 622,67

Jogalap

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 2003. 
december 15-ig érvényben lévő változatának 66a. cikke.

4 0 4. jogcímcsoport — Az aktív állományban foglalkoztatott parlamenti képviselők, 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból 
származó bevételek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
12 683 000 12 057 800 11 738 427,05

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 66a. cikke.
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4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
69 989 000 67 037 700 67 799 457,03

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 83. cikke (2) 
bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve 
átvitele
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
10 000 000 10 000 000 7 409 566,64

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VIII. melléklete 
4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport — Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és 
ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
10 000 10 000 47 172,84

4 2. ALCÍM — EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1. jogcímcsoport — Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett 
járulékok
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 0,—

Jogalap

Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó 
szabályzat, és különösen annak III. melléklete.
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5. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM — INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON 
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 14 600,00

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből vagy részleges 
lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek 
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből vagy 
visszavételéből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 0 2. jogcím — Berendezéseknek uniós intézményen belüli más szervezeti egységek, vagy más 
uniós intézmények vagy szervek részére történő biztosításából származó bevételek – Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 1. jogcímcsoport — Épületek és földterületek értékesítéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 0,—
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Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon értékesítéséből származó 
bevételek kimutatására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó 
bevételek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
1 000 p.m. 0,—

Megjegyzések

E jogcímcsoport tartalmazza továbbá az ilyen termékek elektronikus eszköz útján történő 
értékesítéséből származó jövedelmeket.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó 
bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek – Címzett 
bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 3 491 615,87

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból 
származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a 
költségvetéshez.

5 1 1 1. jogcím — Bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése – Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 223 525,30

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS 
EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az 
intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
50 000 50 000 1 886,62

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből, az intézmény követeléseivel 
kapcsolatos banki vagy egyéb kamatokból származó bevételek kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0. jogcímcsoport — Uniós intézményen belüli más szervezeti egységek, vagy más uniós 
intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból 
származó bevételek, beleértve a más uniós intézmények vagy szervek nevében megfizetett és 
általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 9 956 671,53

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy 
elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 4 021 749,23

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
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5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0. jogcímcsoport — Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 7 392 531,07

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott rendeltetésű bevételek, úgymint az alapítványoktól, 
támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes 
intézményekre meghatározott címzett bevételeket – Címzett bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 1 367 641,98

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokban a fejezetekben, amelyek 
az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből 
származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb 
hozzájárulások és visszatérítések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 289 983,77
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5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási kártérítésekből származó bevételek – Címzett 
bevétel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 1 062 266,08

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése értelmében ez a bevétel címzett bevételnek 
minősül, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az 
illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.
Ez a jogcímcsoport a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített 
bérének kimutatására is szolgál.

6. CÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK AZ UNIÓS 
MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 8 760 095,01

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi költségvetés 2019. évi teljesítés
1 000 1 000 1 313 538,44

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek feltüntetésére szolgál.
Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból 
származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a 
költségvetéshez.
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KIADÁSOK — KIADÁSOK

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és juttatások

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
78 580 000 76 589 000 82 537 681,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 9. és 10. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 1. és 
2. cikke.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek 
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
67 400 000 65 808 000 65 106 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb 
küldetésekhez kapcsolódó utazási költségek és napidíjak visszatérítésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
25 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 10–
21. és 24. cikke.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
5 500 000 5 562 000 5 900 000,00
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Megjegyzések

Az előirányzat az egyéb utazási költségek és a megválasztás szerinti tagállamba való utazás 
költségeinek visszatérítésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
1 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 22. 
és 23. cikke.

1 0 0 6. jogcím — Általános költségtérítés
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
39 500 000 40 000 000 45 468 945,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos költségek fedezésére 
szolgál, az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályaival összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
170 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 25–
28. cikke.

1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
191 000 190 000 176 226,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament elnökének megbízatásával járó átalánynapidíj és 
reprezentatív költségek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke.
Az Elnökség 2009. június 17-i határozata.



RR\1204956HU.docx 31/77 PE648.340v02-00

HU

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
3 123 000 3 058 000 2 669 905,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítás és a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni 
biztosítás költségeinek, valamint a képviselők orvosi költségeinek fedezésére szolgál.
Ez szolgál a képviselők biztosításának rendezésére és megsegítésükre is, amennyiben hivatalos 
út során hazaszállításra van szükség, súlyos betegség, baleset vagy előre nem látható, az utazás 
folytatását akadályozó esemény következtében. A támogatás magában foglalja a képviselő 
hazaszállításának megszervezését és az ahhoz kapcsolódó költségek fedezését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
200 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 3–9. 
és 29. cikke.
Az Európai Közösségek tisztviselőinek baleseti és foglalkozási megbetegedési kockázatok 
elleni biztosítására vonatkozó közös szabályok.
Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó közös szabályozás.
A Bizottság határozata az orvosi költségek visszatérítésére vonatkozó általános végrehajtási 
rendelkezések megállapításáról.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 258 000 892 000 430 321,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselők támogatásához szükséges bizonyos 
kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 30. 
cikke.

1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
2 010 000 19 300 000 19 270 101,89
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások 
finanszírozására szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 45–
48. és 77. cikke.

1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak (KKJ)
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
9 270 000 11 490 000 8 962 229,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj 
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
150 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. 
cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó 
szabályzat (KKJ) III. melléklete.

1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
171 000 167 000 161 509,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti 
nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. 
cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó 
szabályzat (KKJ) II. melléklete.
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1 0 3 2. jogcím — Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 959 000 1 976 000 1 869 010,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó, túlélő 
hozzátartozói vagy árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
15 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 75. 
cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó 
szabályzat (KKJ) I. melléklete.

1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 000 1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj 
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
500 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 76. 
cikke, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó 
szabályzat (KKJ) VII. melléklete.

1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
750 000 750 000 400 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamai és számítástechnikai tanfolyamai költségének 
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen azok 44. 
cikke.
Az Elnökség 2017. október 23-i határozata a képviselők nyelvi és számítástechnikai képzéséről.
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1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2 0. jogcímcsoport — Javadalmazás és egyéb jogok

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások 
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
704 500 000 698 190 000 657 194 111,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott 
állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan: 
— bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,
— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális 

kiadások,
— túlórák miatti átalány-kifizetések,
— egyéb juttatások és támogatások,
— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára 

a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,
— a javadalmazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba 

átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása,
— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok 

származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által 
részükre folyósított kifizetések.

Ez az előirányzat ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli, luxembourgi vagy strasbourgi 
sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel 
kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
450 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 2. jogcím — Túlórák díjazása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
100 000 150 000 46 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a túlóradíj kifizetésére szolgál a jogalapban foglalt feltételek mellett.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
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Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. 
melléklete.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 4. jogcím — A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony 
megszűnésével kapcsolatos jogosultságok
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
3 000 000 3 010 000 2 560 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati 

jogviszony megkezdése, megszűnése vagy más helyre történő áthelyezésük miatt felmerülő 
utazási költségei,

— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő 
beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás 
megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény 
végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük 
megváltoztatására kényszerülnek,

— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak napidíjai, akik bizonyítani tudják, hogy 
meg kell változtatniuk tartózkodási helyüket a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy 
egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezésükkor,

— nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,
— az a juttatás, amely az ideiglenes alkalmazottat szerződésének az intézmény általi 

felmondása esetén illeti meg,
— a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve az 

Unió nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása 
következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó 
juttatások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
2 560 000 3 038 000 1 840 407,81
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők juttatásainak fedezésére szolgál:
— az intézmény személyzeti állományának csökkentése miatt tartalékállományba került 

tisztviselők,
— új kompetenciák intézményen belüli megszerzésével kapcsolatos szervezeti igények miatt 

szabadságra küldött tisztviselők,
— AD 16-os vagy AD 15-ös fokozatból a szolgálat érdekében nyugdíjazott tisztviselők és 

képviselőcsoportoknál dolgozó ideiglenes alkalmazottak.
Fedezi továbbá a betegségbiztosítással kapcsolatos munkáltatói járulékot, valamint az ezekre a 
juttatásokra vonatkozó esetleges korrekciós együtthatók hatását is (kivéve a személyzeti 
szabályzat 42c. cikkének rendelkezései alá tartozó, korrekciós együtthatóra nem jogosult 
tisztviselőket).
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 41., 42c. és 50. 
cikke, illetve IV. melléklete, továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 48a. cikke.

1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, 
valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a személyzeti szabályzat vagy a 2689/95/EK, Euratom, ESZAK és az 1748/2002/EK, 

Euratom tanácsi rendelet szerint fizetendő juttatások,
— a juttatás kedvezményezettjének betegségbiztosításával kapcsolatos munkáltatói járulék,
— a különböző juttatások esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 72. cikke.
A Tanács 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelete (1995. november 17.) az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozása következtében szükségessé vált, az Európai 
Közösségek ideiglenes tisztviselői szolgálati jogviszonyának végleges megszűnésével 
kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 280., 1995.11.23., 4. o.).
A Tanács 1748/2002/EK, Euratom rendelete (2002. szeptember 30.) az Európai Közösségek az 
Európai Parlamentben létesített álláshelyre kinevezett tisztviselőinek és az Európai Parlament 
politikai csoportjaiban dolgozó ideiglenes alkalmazottainak szolgálati viszonyát megszüntető 
különleges intézkedéseknek az intézmény reformjával összefüggő bevezetéséről (HL L 264., 
2002.10.2., 9. o.).
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1 4. ALCÍM — EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyek

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
65 350 000 63 063 000 56 672 946,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:
— egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és szaktanácsadók javadalmazása 

(az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), 
beleértve a juttatásokat, a különböző – nagyrészt közösségi – szociális biztonsági 
rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása 
esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

— helyettesítő személyzet alkalmazása,
— a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által kibocsátott számlák az 

Európai Parlament alkalmazottai (úgymint a munkanélküli-járadékkal, 
nyugdíjjogosultsággal stb. kapcsolatos) adminisztratív aktáinak kezelését végző 
alkalmazottak foglalkoztatásáért.

Ez az előirányzat nem fedezi az alábbiakkal kapcsolatos kiadásokat:
— a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és vagyonbiztonsággal, az 

információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó egyéb 
alkalmazottak,

— a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként dolgozó egyéb 
alkalmazottak. 

Ezen előirányzat egy része fogyatékossággal élő szerződéses alkalmazottak felvételére szolgál 
az Elnökség 2008. július 7-i és 9-i határozatával összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 200 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV., V. és VI. cím).
A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek 
és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási 
rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 1. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Biztonság
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
38 990 000 31 622 000 29 319 030,17

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Biztonsági és Védelmi Főigazgatóságon dolgozó, a személy- és 
vagyonbiztonsággal, az információbiztonsággal és a kockázatértékeléssel kapcsolatos 
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feladatokat ellátó egyéb alkalmazottak vonatkozásában felmerülő következő kiadások 
fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, 

beleértve a juttatásokat, valamint a javadalmazásuk esetében alkalmazandó bérkorrekciók 
hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
500 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).
A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek 
és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási 
rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 2. jogcím — Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
7 630 000 7 266 000 6 173 530,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Főtitkárságon gépjárművezetőként vagy azok koordinátoraként 
dolgozó egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál:
— a szerződéses alkalmazottak és a kisegítő szerződéses alkalmazottak javadalmazása, 

beleértve a juttatásokat, valamint a javadalmazásuk esetében alkalmazandó bérkorrekciók 
hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (IV. cím).
A versenyvizsgákat és a kiválasztási eljárásokat, valamint az Európai Parlament tisztviselőinek 
és egyéb alkalmazottainak felvételét és besorolását szabályozó általános végrehajtási 
rendelkezések (az Európai Parlament főtitkárának 2014. október 17-i határozata).

1 4 0 4. jogcím — Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és 
tanulmányi látogatások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
10 130 440 9 337 000 9 084 770,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a diplomával rendelkező gyakornokok díjazása (ösztöndíjak), ideértve az esetleges 

háztartási támogatásokat,
— a gyakornokok utazási költségei,
— a fogyatékosságukkal közvetlenül összefüggő többletköltségek,
— a gyakornokok betegség- és baleset-biztosításának költségei,



RR\1204956HU.docx 39/77 PE648.340v02-00

HU

— a gyakornokoknak szervezett tájékoztató előadásokkal vagy képzésekkel kapcsolatos 
költségek,

— támogatás fizetése a Schuman-gyakorlatokkal foglalkozó bizottságnak,
— az Európai Parlament és a tagállamok és tagjelölt országok közszférája, vagy a 

szabályzatban meghatározott nemzetközi szervezetek adminisztrációja közötti 
személycserék költségei,

— a nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelésével kapcsolatos költségek, 
nevezetesen juttatásaik és útiköltségeik,

— a kirendelt nemzeti szakértők baleset-biztosításának költségei,
— a tanulmányi látogatások és ösztöndíjak költségei,
— a konferenciatolmácsok és a fordítók képzési rendszerének – többek között a 

tolmácsképzőkkel és a fordítóképzést biztosító egyetemekkel együttműködésben történő – 
megszervezésével, valamint a tolmácsok és fordítók képzésével és továbbképzésével, 
tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos támogatások, illetve járulékos költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5000 EUR.

Jogalap

Az Európai Parlament Elnökségének 2005. március 7-i határozata az Európai Parlament 
tisztviselőinek és a képviselőcsoportok ideiglenes alkalmazottainak nemzeti közigazgatások, az 
azokhoz kapcsolódó szervek és nemzetközi szervezetek részére történő rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó szabályzatról.
Az Európai Parlament Elnökségének 2009. május 4-i határozata a nemzeti szakértők Európai 
Parlamenthez való kirendelésére vonatkozó szabályzatról.
Az Európai Parlament főtitkárának 2019. június 18-i határozata az Európai Parlament 
Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső 
szabályokról.

1 4 0 5. jogcím — Tolmácsolási kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
49 418 368 48 832 000 43 870 170,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:
— azon szerződéses konferenciatolmácsok díja és egyenértékű juttatásai, társadalombiztosítási 

járulékai, utazási költségei és egyéb költségei, akiket az Európai Parlament alkalmaz a 
Parlament saját céljaira vagy más intézmények céljaira a Parlament által szervezett olyan 
ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament (tisztviselői vagy ideiglenes 
alkalmazotti státuszú) tolmácsai nem tudják ellátni,

— a fenti üléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők 
költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni az Európai Parlament 
tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

— a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
költségek, akik más regionális, nemzeti vagy nemzetközi intézmény alkalmazottjai,
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— a tolmácsolással összefüggő tevékenységekhez, nevezetesen az ülések előkészítéséhez és a 
tolmácsok képzéséhez és kiválasztásához kapcsolódó díjak,

— a Bizottság számára a konferenciatolmácsok fizetésének kezeléséért fizetett díjak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
2 600 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
A kisegítő konferenciatolmácsok (auxiliary conference interpreters, ACI) munkakörülményeit 
és alkalmazásuk pénzügyi keretét rögzítő, 1999. július 28-án elfogadott, 2004. október 13-án 
módosított és 2008. július 31-én felülvizsgált egyezmény (és alkalmazási szabályai).

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megfigyelőkkel kapcsolatos költségek kifizetésére szolgál, az Európai 
Parlament eljárási szabályzatának 13. cikkével összhangban.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső fordítási szolgáltatások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
7 574 000 8 216 000 3 400 342,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, szövegellenőrzéssel, gépeléssel, 
kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
50 000 EUR.

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL 
KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
150 000 163 000 88 822,39
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban 

felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre behívott jelöltek utazási költségei és 
napidíjai,

— a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.
A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat részben felhasználható az intézmény 
által szervezett versenyvizsgákra is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. cikke és 
33. cikke, valamint III. melléklete. 
Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002/620/EK határozata 
(2002. július 25.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL 
L 197., 2002.7.26., 53. o.), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 
2002/621/EK határozata (2002. július 25.) az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi 
Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).

1 6 1 2. jogcím — Tanulás és fejlesztés
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
8 115 000 8 127 000 6 158 112,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és 
hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, többek között a 
hivatalos munkanyelvek oktatása révén. 
Emellett fedezi a képviselők egyéb képzéseihez kapcsolódó költségeket is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24a. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.
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1 6 3. jogcímcsoport — Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
867 250 760 000 493 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— egy intézményközi politika részeként azon fogyatékossággal élő személyek támogatására, 

akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,
— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,
— a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,
a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok 
kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, 
kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem 
egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

— a különösen nehéz helyzetbe kerülő tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott 
intézkedések,

— a Személyzeti Bizottság támogatása, illetve a szociális ellátás kisebb költségei. A 
Személyzeti Bizottság azzal a céllal járul hozzá a szociális tevékenységek résztvevőinek 
költségeihez, illetve biztosít költségtérítést, hogy támogassa a szociális, kulturális vagy 
nyelvi vonatkozású tevékenységeket; az egyes alkalmazottak vagy háztartások azonban 
nem részesülnek támogatásban,

— egyéb szociális jellegű – intézményi és intézményközi szintű – intézkedések, melyek a 
tisztviselőket, az egyéb alkalmazottakat és a nyugdíjasokat célozzák,

— a felvétel alatt álló, illetve a pályafutásuk során bekövetkezett események folytán 
alkalmazkodási intézkedéseket igénylő, fogyatékossággal élő tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak, illetve a kiválasztás alatt álló, fogyatékossággal élő gyakornokok érdekében 
hozott észszerű alkalmazkodási intézkedések, orvosi vizsgálatok vagy szociális kiadások 
finanszírozása a személyzeti szabályzat 1d. cikkének alkalmazásában, különösen a 
munkahelyen nyújtott személyi segítségtekintetében, ideértve a munkahelyi utak vagy 
kiküldetés alatt nyújtott személyi segítséget.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
70 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 1d. cikke, 9. 
cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.

1 6 3 1. jogcím — Mobilitás
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 610 000 1 490 000 837 005,32
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző munkahelyeken a mobilitási tervvel összefüggő kiadások 
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5000 EUR.

1 6 3 2. jogcím — A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
265 000 252 000 240 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok 
fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti 
kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén 
történő biztosítására, valamint egy állandó (kulturális és sporttevékenységeket, egyéb 
szabadidős programokat, éttermet kínáló) szabadidőközpont költségeihez való hozzájárulás 
fedezésére szolgál.
Az előirányzat az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
600 000 EUR.

1 6 5. jogcímcsoport — Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Egészség és megelőzés
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 892 350 1 820 000 1 159 480,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi rendelők, a Betegszabadságok Ügyintézési Szolgálata, a 
Munkahelyi Megelőzési és Jólléti Osztály és az Egyenlőség, Befogadás és Sokféleség Osztálya 
Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban történő működtetése költségeinek fedezésére 
szolgál, beleértve az orvosi vizsgálatokat, az anyagok és gyógyszerkészítmények beszerzését, 
valamint az orvosi vizsgálatokkal – nevezetesen a foglalkozás-egészségügy keretében 
felmerülő vizsgálatokkal –, a felvételt megelőző orvosi vizsgálatokkal, a „biztonsági, a 
felügyeleti és a meghatározott kockázattal járó álláshelyekre” vonatkozó rendszeres 
vizsgálatokkal és egészségügyi felügyelettel, az orvosi szakvéleményekkel és az ergonómiával 
kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével, a 
választottbíráskodással és a szakértői véleményekkel kapcsolatos eseti költségeket, illetve az 
intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok és paramedikális 
szakemberek által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.
Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, 
valamint a rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális 
személyzettel kapcsolatos költségeket.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
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Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 33. és 59. cikke 
és II. mellékletének 8. cikke.

1 6 5 2. jogcím — Étkeztetési kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
750 000 800 000 892 867,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magas szintű hivatalos rendezvények és találkozók során, valamint az 
Európai Parlament által elfogadott bizonyos szociális intézkedések keretében történő 
étkeztetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti létesítmények
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
8 655 000 8 440 000 7 307 680,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Parlament hozzájárulását a belső gyermekfelügyeleti 
létesítményekkel és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külső gyermekfelügyeleti 
létesítményekkel kapcsolatos valamennyi szervezeti kiadáshoz és szolgáltatásokra vonatkozó 
kiadáshoz.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
3 300 000 EUR.

1 6 5 5. jogcím — Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
651 000 626 000 615 000,00

Megjegyzések

A C(2010) 7993 bizottsági határozattal módosított C(2009) 7719 bizottsági határozat helyébe 
lépő, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált iskoláknak az uniós személyzet 
tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeinek létszáma alapján fizetett közösségi 
hozzájárulás hatályba léptetéséről szóló, 2013. augusztus 1-jei C(2013) 4886 bizottsági 
határozat (HL C 222., 2013.8.2., 8. o.) végrehajtása. 
Ez az előirányzat az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai 
iskolákhoz adott európai parlamenti hozzájárulás fedezésére, vagy az Európai Iskolák 
Igazgatótanácsa által akkreditált II. típusú európai iskolákhoz az Európai Bizottság által az 
Európai Parlament nevében adott hozzájárulás megtérítésére szolgál. Az Európai Parlament 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományának az említett iskolákba beíratott 
gyermekeivel kapcsolatos költségeket fedezi.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB 
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az 
Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió általános 
költségvetésének kell fedeznie.
E cím előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból 
származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
26 301 000 33 291 000 29 006 950,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti 
díjainak fedezésére szolgál. 
Az előirányzat fedezi az ingatlanadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő 
vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a 
megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez történő indexálásról is rendelkeznek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
3 000 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos 
költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő 
költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól 
kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében 
külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 30 990 016,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt 
épületek vagy épületrészek éves lízingdíjainak fedezésére szolgál.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
50 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos 
költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő 
költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól 
kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében 
külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekre és azok közművesítésére 
fordítandó támogatások kezelése a költségvetési rendeletnek megfelelően történik.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
810 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos 
költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő 
költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól 
kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében 
külső címzett bevételnek minősül.

2 0 0 7. jogcím — Építkezések és épületek belső kialakítása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
96 927 000 82 730 000 90 508 522,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: 
— építkezések költségei (munkálatok, a tanulmányok díja, az üzembe helyezéshez szükséges 

kezdeti berendezések és felszerelések és minden ezzel kapcsolatos költség), 
— a belső kialakítási munkák költségei és az ehhez kapcsolódó egyéb kiadások, és különösen 

az építészek és mérnökök honoráriuma.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
472 000 EUR.
A föld- és épületvásárlás, vagy föld- és épülethasználat kapcsán felmerülő kiadások és járulékos 
költségek, illetve az intézmény épületeivel vagy helyiségeivel kapcsolatosan felmerülő 
költségek fedezése vagy térítése formájában a tagállamoktól, illetve szerveiktől és hivatalaiktól 
kapott pénzügyi hozzájárulás a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében 
külső címzett bevételnek minősül.
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2 0 0 8. jogcím — Egyéb specifikus ingatlankezelés
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
5 607 000 5 429 000 4 638 553,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlankezeléssel kapcsolatos egyéb olyan kiadások fedezésére szolgál, 
amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, nevezetesen: 
— hulladékgazdálkodás és -kezelés,
— kötelező ellenőrzések, minőségi ellenőrzések, szakértői jelentések, auditok, szabályoknak 

való megfelelés ellenőrzése stb.,
— műszaki könyvtár,
— épületigazgatási támogatás (building helpdesk),
— épülettervek és adathordozók kezelése,
— egyéb kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
268 000 EUR.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
67 790 000 64 180 000 62 863 456,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az Európai Parlament által bérelt vagy annak 
tulajdonában lévő épületek (helyiségek és műszaki berendezések) karbantartása, fenntartása, 
működtetése és tisztítása költségeinek fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi 
intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, 
időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 164. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
479 000 EUR.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
17 580 000 16 100 000 15 726 721,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére 
szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
150 000 EUR.
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2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
16 030 000 23 750 000 16 705 207,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően az Európai Parlament három szokásos munkahelyének, az Unión 
belül található tájékoztatási irodáinak, valamint a harmadik országokban található irodáinak 
otthont adó épületek őrzési és felügyeleti költségeinek fedezésére szolgál.
A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi 
intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, 
időtartam, egyéb kikötések), kellő figyelemmel a költségvetési rendelet 164. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 000 EUR.

2 0 2 8. jogcím — Biztosítás
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
922 000 2 660 000 754 019,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott 
szerződéses feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő 
tevékenységek — Tevékenységek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
29 326 000 29 545 500 28 764 464,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és 
karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereinek 
megfelelő működéséhez szükséges ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett szolgáltató és 
tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások 
elsősorban az adatfeldolgozási és távközlési központra, az osztályok számítástechnikai 
rendszereire, valamint a hálózatüzemeltetésre vonatkoznak.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
302 000 EUR.

2 1 0 1. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő 
tevékenységek — Infrastruktúra
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
30 104 000 25 409 000 23 534 285,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és 
karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszereire 
vonatkozó, az infrastruktúra fejlesztését és fenntartását célzó ismétlődő tevékenységek miatt 
igénybe vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival, többek között a felhőalapú 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a kiadások elsősorban a 
hálózatokkal, a vezetékekkel, a távközléssel, az egyéni felszerelésekkel, valamint a 
szavazórendszerrel kapcsolatos infrastruktúrára vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
106 000 EUR.

2 1 0 2. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő 
tevékenységek — A felhasználók általános támogatása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
14 136 000 12 870 000 12 091 037,99

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével és 
karbantartásával, valamint az Európai Parlament számítógépes és távközlési rendszerei terén a 
felhasználóknak nyújtott ismétlődő ügyfélszolgálati és támogatási tevékenységek miatt igénybe 
vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 
Ezek a kiadások a képviselőknek és más felhasználóknak nyújtott, különösen az igazgatási, 
jogalkotási és kommunikációs alkalmazásokkal kapcsolatos támogatási szolgáltatásokra 
vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
15 000 EUR.

2 1 0 3. jogcím — Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő 
tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
29 821 000 26 840 000 20 326 119,48

Megjegyzések

Az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérlésével, szervizelésével, 
karbantartásával és az ezek vonatkozásában felmerülő munkákkal, valamint az intézmény IKT-
alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek miatt igénybe vett 
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szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek 
a kiadások elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs és biztonsági, valamint az 
igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak.
Emellett fedezi az intézményközi nyelvi együttműködés keretében közösen finanszírozott IKT-
eszközökkel kapcsolatos kiadásokat is az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság 
határozatainak megfelelően.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
6 000 EUR.

2 1 0 4. jogcím — Informatika és telekommunikáció — Infrastrukturális beruházások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
20 361 000 15 487 000 26 278 868,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint az Európai Parlament 
számítógépes és távközlési rendszereire vonatkozó infrastrukturális beruházások miatt igénybe 
vett szolgáltató és tanácsadó cégek szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. 
Ezek a beruházások főleg az informatikai és távközlési központra, a hálózatokra, a vezetékekre, 
valamint a videokonferencia-rendszerekre vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
105 000 EUR.

2 1 0 5. jogcím — Informatika és telekommunikáció — Projektberuházások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
31 973 000 25 981 000 33 176 490,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek beszerzésével, valamint a létező vagy új IKT-
projektberuházások miatt igénybe vett informatikai szolgáltató és informatikai tanácsadó cégek 
külső szolgáltatásaival kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ezek a beruházások elsősorban 
a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi, kommunikációs, biztonsági és 
védelmi és az IKT irányításával kapcsolatos alkalmazásokra vonatkoznak.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok 
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
5 910 000 7 400 000 7 571 521,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál, 
beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasználódott és tönkrement bútorok és 
irodai gépek cseréjét is. Az előirányzat emellett az Európai Parlament bútorállományával 
kapcsolatos egyéb kiadások fedezésére is szolgál.
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A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
26 467 500 27 923 500 23 376 896,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, 
bérlésére, karbantartására, javítására és kezelésére szolgál:
— a közzététellel, a biztonsággal (többek között a szoftverekkel), az éttermekkel és az 

épületekkel, a személyi állomány képzésével, az intézmény sportlétesítményeivel stb. 
kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

— különösen a nyomda, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére 
fenntartott boltok, a biztonság, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. 
berendezései,

— speciális (elektronikai, informatikai, elektromos) berendezések és a hozzájuk kapcsolódó 
külső szolgáltatások.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos 
hirdetési költségeket, valamint a külső szakértőket igénylő tárgykörökben biztosított műszaki 
segítségnyújtáshoz (tanácsadáshoz) kapcsolódó költségeket is.
Ez az előirányzat fedezi továbbá a konferenciák lebonyolításához szükséges technikai eszközök 
az egész világon történő szállításának költségeit, amennyiben valamely képviselő, 
képviselőcsoport vagy európai parlamenti szerv erre igényt tart. Ide tartoznak a szállítási 
költségek, valamint a kapcsolódó ügyintézési költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
190 000 EUR.

2 1 6. jogcímcsoport — Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
4 599 000 4 188 000 3 364 683,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek (gépjárműflották és kerékpárok) vásárlására, lízingjére, 
karbantartására, használatára és javítására, valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és 
tehergépkocsik gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, 
beleértve a szükséges biztosításokat és az egyéb kezelési költségeket is. Ha a járműflotta 
cseréjére vagy járművek beszerzésére, lízingjére vagy bérlésére kerül sor, előnyben kell 
részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például 
a hibrid gépkocsik.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 000 EUR.
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2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott 
szerződéses feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 366 000 1 413 000 1 253 104,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei 
stb. beszerzésének, és a kapcsolódó kezelési költségeknek a fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
38 000 EUR.

2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
60 000 60 000 35 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi 
költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

2 3 2. jogcímcsoport — Jogi költségek és kártérítések
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 245 000 1 370 000 544 637,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— azon költségek fedezése, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék vagy a nemzeti 

bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,
— külső ügyvédek megbízásának költsége, akik az Európai Parlamentet uniós és nemzeti 

bíróságok előtt képviselik, továbbá jogi tanácsadók és szakértők megbízásának költsége, 
akik a Jogi Szolgálatot segítik,

— ügyvédi díjak megtérítése fegyelmi és azzal egyenértékű eljárásokkal összefüggésben,
— a kártérítéssel és kamatokkal kapcsolatos költségek, 
— peren kívüli egyezségek alapján fizetendő összegek a Törvényszék eljárási szabályzata III. 

címének 11. fejezete szerint és/vagy a Bíróság eljárási szabályzata IV. címének 7. fejezete 
szerint,
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— az európai adatvédelmi biztos által kirótt közigazgatási bírságok.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 
2018.11.21., 39. o.).

2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
221 000 224 000 286 650,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a 
magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére 
szolgál.
Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 860 000 1 830 000 2 655 810,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek vagy a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen 
alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztető- és csomagoló- vagy rakodómunka 
költségeinek fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 732 000 1 674 500 1 207 564,72

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás,
— a teremőrök, gépjárművezetők, recepciósok, raktárkezelők, költöztetők, valamint a 

látogatásokért és szemináriumokért, a Parlamentárium szolgáltatásaiért, az orvosi 
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szolgálatért, a biztonsági szolgálatért, az épületek karbantartásáért és a különböző műszaki 
szolgálatokért felelős személyzet egyenruháinak beszerzése és karbantartása,

— más költségvetési sorban konkrétan nem szereplő egyéb működési és igazgatási kiadások, 
beleértve a volt képviselők személyzeti szabályzat alapján járó nyugdíjaival kapcsolatban a 
Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) fizetett igazgatási díjakat, az 
Európai Parlament helyiségeiben vagy rendszereiben dolgozó külső személyek biztonsági 
ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, illetve áruk vagy szolgáltatások beszerzése,

— a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS) tevékenységeihez 
kapcsolódó egyéb beszerzések (reklámkampányok stb.).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

2 3 9. jogcímcsoport — EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai 
Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
262 500 262 500 239 752,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS azon tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, 
amelyek célja az Európai Parlament környezeti teljesítményének javítása, beleértve e 
tevékenységek népszerűsítését, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának 
ellentételezésével kapcsolatos kiadások fedezésére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
26 000 EUR.

3. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT 
ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN 
FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
28 565 000 28 140 000 25 023 507,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményi tisztviselők, a tagállami szakértők, a gyakornokok és az 
intézmény által meghívott, egyéb uniós intézményeknél vagy nemzetközi szervezeteknél 
dolgozó személyzet útiköltségeit fedezi az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, 
Luxembourg és Strasbourg) között, valamint az e helyektől eltérő helyekre irányuló 
kiküldetések esetében. A fedezett kiadások az útiköltségekből, a kiküldetési napidíjakból, a 
szállásköltségekből és a szoros határidőkkel kapcsolatos kompenzációkból tevődnek össze. A 
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járulékos költségeket (beleértve a menetjegyek vagy a szállásfoglalás lemondásának költségét, 
az elektronikus számlázási rendszerhez kapcsolódó költségeket, a kiküldetési biztosítással 
kapcsolatos költségeket) szintén fedezik.
Ez az előirányzat fedezi továbbá a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-
dioxid-kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadásokat.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
200 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke és VII. 
mellékletének 11–13. cikke.

3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
845 500 910 500 693 976,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az intézmény fogadási kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény 

tudományos alternatívák értékelésével (STOA) kapcsolatos munkákkal járó fogadások és 
az egyéb előretekintő tevékenységek költségeit, valamint az intézmény tagjainak 
reprezentációs költségeit,

— az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs 
költségek,

— reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,
— a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 

és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és 
kitüntetéseket,

— egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása 
stb.),

— az intézmény VIP vendégeinek utazási költségei és napidíja,
— az európai parlamenti képviselők és tisztviselők hivatalos utazásokkal összefüggő 

vízumköltségei,
— az Európai Parlamenten belül hivatalos tisztségeket ellátó képviselők fogadási, 

reprezentációs és egyéb különleges költségei.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
300 000 300 000 479 862,62
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Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament által tartott ülések vagy az Európai Parlament 
munkahelyein szervezett intézményközi ülések során felszolgált üdítők, egyéb italok és egyes 
esetekben könnyű ételek költségeinek, valamint e szolgáltatás irányítási költségeinek 
fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
2 780 000 2 671 000 1 582 736,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, kivéve az 1 0. alcím 
és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeket:
— a munkahelyeken kívüli ülések megszervezése (bizottságok és bizottsági küldöttségek, 

képviselőcsoportok), beleértve adott esetben a reprezentációs költségeket is,
— a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyes bizottságok, a 

parlamenti együttműködési bizottságok, a WTO-hoz delegált parlamenti küldöttségek 
megszervezése, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és annak 
irányítóbizottsága,

— az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe, az EuroLat Parlamenti Közgyűlésbe és az 
Euronest Parlamenti Közgyűlésbe, valamint ezek szerveibe delegált küldöttségek 
megszervezése,

— az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége 
üléseinek megszervezése, ez a kiadás magában foglalja az Unió a Mediterrán Térségért 
Parlamenti Közgyűlés önálló titkársága költségvetéséhez biztosított európai parlamenti 
hozzájárulást, illetve a szervezet költségvetéséhez való hozzájárulásból az Európai 
Parlamentre eső rész költségeinek közvetlen fedezését,

— azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai 
Parlament vagy annak egy szerve (Interparlamentáris Unió, a Parlamentek Főtitkárainak 
Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport az Interparlamentáris Unión belül),

— az Európai Parlament és a Bizottság által kötött szolgáltatási megállapodás alapján az 
Európai Parlament által az uniós úti okmányok legyártása címén (berendezések, személyzet 
és szállítások) fizetendő hozzájárulás Bizottság számára történő visszatérítése az Európai 
Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvnek (6. cikk), az Európai Unió 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 23. cikkének, az Európai Unió egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkének, valamint az Európai 
Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 
17-i 1417/2013/EU tanácsi rendeletnek (HL L 353., 2013.12.28., 26. o.) megfelelően. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.
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3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
2 120 000 2 130 000 1 735 582,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési 
költségeinek fedezésére szolgál. 
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
6 000 EUR.

3 2. ALCÍM — SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, 
ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértelem igénybevétele
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
6 629 500 7 137 000 3 270 718,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel az Európai Parlament irányítószervei, a 

parlamenti bizottságok, a parlamenti küldöttségek és az adminisztráció részére 
tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek végzése (tanácskozások, kerekasztal-
beszélgetések, szakértői bizottságok vagy meghallgatások és konferenciák), vagy 
különleges szakértelmet igénylő technikai segítségnyújtás céljából kötött szerződések 
költségei,

— szakosodott információs források beszerzése vagy bérlése, úgymint szakosodott 
adatbázisok, kapcsolódó irodalom vagy technikai támogatás, amikor a fent említett 
szakértői szerződések kiegészítésére van szükség,

— azon szakértők és más személyek – beleértve az Európai Parlamenthez petíciót benyújtó 
személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, 
küldöttségi, kutató- vagy munkacsoportülésekre, valamint műhelytalálkozókra 
(workshopokra) hívtak meg,

— a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó 
termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső 
adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó 
költségek,

— külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában 
vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság,

— a külső szakértői megbízásokra a pályázók által benyújtott dokumentumok valódiságának 
ellenőrzése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
50 000 EUR.
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3 2 1. jogcímcsoport — A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, 
a levéltárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az európai 
tudományos médiaközpontra fordított kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
9 830 000 9 750 000 6 945 062,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága és a főtitkár központi 
szervezeti egységeinek munkájával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel 
a következőkre:
— specifikus szakértelem és támogatás igénybevétele az Európai Parlament kutatási 

tevékenységeihez (ideértve a cikkeket, a tanulmányokat, a műhelyfoglalkozásokat, a 
szemináriumokat, a kerekasztal-beszélgetéseket, a szakértői bizottságokat és a 
konferenciákat), amelyek szükség esetén más intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, 
kutatóintézetekkel és nemzeti parlamenti könyvtárakkal, szakértői csoportokkal, 
kutatószervezetekkel és más okleveles szakértőkkel együttműködve is megvalósíthatók,

— specifikus szakértelem igénybevétele a hatásvizsgálatok, illetve előzetes és utólagos 
értékelések, az európai hozzáadott érték és a tudományos és technológiai alternatívák 
értékelése (STOA) területén,

— könyvek, folyóiratok, újságok, adatbázisok, hírügynökségi anyagok és bármely más, a 
könyvtárnak szánt, különféle formátumú adathordozók beszerzése vagy bérlése, ideértve a 
szerzői jogi díjakat, a minőségbiztosítási rendszert, a könyvkötészeti és állagmegóvó 
anyagokat és tevékenységeket, valamint minden más vonatkozó szolgáltatást, 

— a külső archiválási szolgáltatások költsége (szervezés, kiválasztás, leírás, különböző 
adathordozókra történő átvitel és dematerializálás, elsődleges levéltári források beszerzése),

— specifikus könyvtári és levéltári dokumentáció és egyedi médiatári anyagok beszerzése, 
felépítése, bevezetése, alkalmazása és karbantartása, ideértve az elektromos, elektronikus 
és informatikai anyagokat és rendszereket, valamint a könyvkötészeti és az állagmegóvást 
szolgáló anyagokat,

— a belső vagy külső parlamenti kutatás révén létrejövő termékeknek és más vonatkozó 
termékeknek az intézmény és a nagyközönség körében (internetes kiadványokon, belső 
adatbázisokon, brosúrákon és kiadványokon keresztül) történő terjesztéséhez kapcsolódó 
költségek,

— az előadásokra, szemináriumokra, műhelyértekezletekre vagy más hasonló rendezvényekre 
meghívott szakértők és szerzők utazási költségei, napidíja és egyéb kapcsolódó költségei,

— a tudományos és technológiai alternatívák értékeléséért (STOA) felelős szervezeti egységek 
európai és nemzetközi tudományos testületekben való részvételének költségei,

— a nemzetközi és intézményközi együttműködési megállapodások nyomán az Európai 
Parlament számára keletkező kötelezettségek, ideértve az Európai Unió Levéltárának 
fenntartásához szükséges költségekhez való európai parlamenti hozzájárulást, a 
354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelettel összhangban,
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— az Európai Tudományos Médiaközpont költségei – amelynek működését az Európai 
Parlamentnek a Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testülete (STOA) 
felügyeli –, az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti kapcsolódási 
pontok megerősítése során, különösen a hálózatépítés, a képzés és az ismeretek 
terjesztésének előmozdítása érdekében. Ez magában foglalja a következőket:
— tevékenységek szervezése és az újságírók, az érdekelt felek és más szakértők 

meghívásával kapcsolatban felmerülő kiadások (beleértve az utazási költségeket, a 
szállást és az étkeztetést), az érintett tevékenységek fedezésére, 

— az Európai Parlament, a tudományos közösség és a média közötti hálózatok interfészen 
történő létrehozása és fenntartása,

— a jelenlegi tudományos és technológiai fejleményekkel és kérdésekkel, valamint a 
tudományos újságírás jellegével és hatékonyságával kapcsolatos szemináriumok, 
konferenciák és képzések szervezése,

— a tudomány és a technológia területén tudományos, média- és egyéb forrásokból 
származó szakmai információk és elemzések hasznosítása a politikai döntéshozók és a 
polgárok javát szolgálva,

— a tudomány és a technológia területén az Európai Parlament kutatásai és egyéb 
vonatkozó anyagok írásban, audiovizuális és egyéb módon szélesebb körben történő 
hozzáférhetővé tétele,

— technikák és módszerek kidolgozása azon képesség fejlesztésére, hogy a tudomány és a 
technológia területén azonosítani és terjeszteni tudják a megbízható forrásokat,

— a létesítmény támogatása, a csúcstechnológiás műszaki berendezések és médiaeszközök 
korszerűsítése és/vagy használata, támogatva a párbeszédet,

— az Európai Parlament és az e téren működő médiaorgánumok, egyetemek és 
kutatóközpontok közötti szorosabb együttműködés és általánosságban kapcsolatok 
kialakítása, többek között az Európai Tudományos Médiaközpont szerepének, 
munkájának és a polgárok számára való hozzáférhetőségének a média általi 
előmozdítása révén.

Az e jogcím alatt szereplő előirányzatok szintén felhasználhatók az Európai Parlament 
tudományos közösséggel, médiával, agytrösztökkel és nyilvánossággal folytatott, 
szemináriumok, kiadványok és egyéb, fent felsorolt tevékenységek keretében megvalósuló 
párbeszédének támogatására azon hosszú távú tendenciák előrejelzése céljából, melyek 
ismerete kulcsfontosságú az uniós döntéshozók számára úgy a tudomány területén, mint 
szélesebb körben.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

A Tanács 354/83/EGK, Euratom rendelete (1983. február 1.) az Európai Gazdasági Közösség 
és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő 
megnyitásáról (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.). 
Az Európai Parlament Elnökségének legutóbb 2011. június 22-én módosított, 2001. november 
28-i határozata az Európai Parlament dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
szabályokról (HL C 216., 2011.7.22., 19. o.).
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Az Európai Parlament Elnökségének 2012. július 2-i határozata az Európai Parlament 
dokumentumainak kezeléséről szóló szabályokról.
Az Európai Parlament Elnökségének 2014. március 10-i határozata a képviselők és volt 
képviselők magánirattárainak az Európai Parlament általi beszerzésére vonatkozó eljárásokról.
Az Európai Parlament 2013. október 8-i állásfoglalása: „Előremutató politikatervezés és hosszú 
távú trendek: a kapacitásépítés költségvetési vonzatai (HL C 181., 2016.5.19., 16. o.) és 
különösen annak 7. és 9. pontja.
Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Parlament 2016-os pénzügyi 
évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (HL C 346., 2016.9.21., 188. o.) és különösen annak 
30. pontja.
Az Európai Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2016. 
április 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 58., 2018.2.15., 257. o.) és különösen annak 
54. pontja.
Az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2018. 
április 18-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 390., 2019.11.18., 215. o.) és különösen 
annak 49. pontja.
Az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2019. 
március 28-i európai parlamenti állásfoglalás (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0326) és 
különösen annak 47. pontja.

3 2 2. jogcímcsoport — Dokumentációs költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
3 216 000 2 627 500 3 178 622,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint 

online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus 
formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját,

— a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy 
szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon 
való tárolása,

— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes 
hardvert és a távközlési díjakat),

— új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi 
szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a jogalkotási szövegek minőségét 
ellenőrző osztályok részére, illetve a régi művek frissítése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

3 2 3. jogcímcsoport — A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése 
harmadik országokban
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
1 400 000 1 335 000 596 105,90
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Parlament és a csatlakozásra váró országok – különösen a nyugat-balkáni 

országok és Törökország – nemzeti parlamentjei közötti információcserére és 
együttműködésre irányuló programok finanszírozására fordított kiadások,

— az Európai Parlament és (az előző franciabekezdésben nem említett) harmadik országok 
demokratikusan megválasztott parlamentjei, valamint az ezeknek megfelelő regionális 
parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt kiadások. Az érintett 
fellépések elsősorban az új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti 
kapacitásfejlesztésére irányulnak, különösen az Unió (déli és keleti) szomszédságában,

— a közvetítői tevékenység támogatásának, valamint az európai uniós országok és a kibővített 
európai szomszédság országai (Maghreb-országok, Kelet-Európa és Oroszország, izraeli-
palesztin párbeszéd és a Demokráciatámogatási és Választási Koordinációs Csoport döntése 
szerint prioritást élvező egyéb országok) fiatal politikai vezetőinek támogatására irányuló 
fellépések előmozdítására fordított kiadások,

— a Szaharov-díj megrendezésével kapcsolatosan felmerülő kiadások (különös tekintettel a díj 
összegére, a díjazottak és az utolsó forduló jelöltjeinek utazási és szállásköltségére, a 
Szaharov-hálózat működési költségeire és a hálózat tagjainak kiküldetési költségeire), 
valamint az emberi jogok előmozdítására irányuló fellépések költségei. 

A fellépések magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, 
Luxembourgban és Strasbourgban, valamint a tagállamokban és harmadik országokban tett 
látogatásokat. Ez az előirányzat részben vagy teljes egészében fedezi a résztvevők költségeit, 
különös tekintettel az úti- és szállásköltségekre, valamint a napidíjra.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR. 
Jogalap

Az Elnökség 2011. december 12-i határozata a Demokráciatámogatási Igazgatóság 
létrehozásáról az Uniós Külső Politikák Főigazgatóságán belül.

3 2 4. jogcímcsoport — Előállítás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m. 638 250,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel 
kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségeknek 
az intézményre eső részét.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
5 000 EUR.
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3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
5 053 000 4 410 000 4 681 880,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a digitális közzététel (intranetoldalak) és a hagyományos közzététel (alvállalkozók által 

előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) valamennyi költsége, 
beleértve a terjesztést is,

— a szerkesztői rendszerek frissítése, valamint fejlesztési és javítási célú karbantartása.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
6 000 EUR.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos 
költségek
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
28 420 000 22 780 000 33 132 241,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: 
— az intézmény tevékenységével kapcsolatos tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos 

kiadások, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, 
az állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt,

— kommunikációs kiadások annak érdekében, hogy az Európai Parlament felismerhető, 
koherens és pozitív képet nyújtson magáról, kommunikációs termékeket fejlesszen ki a 
kreatív koncepciótól a végtermékig, valamint kapacitásbővítés egy belső kommunikációs 
ügynökség irányába, beleértve az iparági eszközökhöz való hozzáférést és a külső szakértői 
tanácsadást,

— a kommunikációs tevékenységek társfinanszírozása támogatási programon keresztül az 
Európai Parlament identitása, szerepe és politikai jellege jobb megértésének előmozdítása 
és megsokszorozása, valamint a multiplikátorhálózatokkal való együttműködés ösztönzése 
érdekében,

— a közvélemény-figyeléssel kapcsolatos költségek,
— a hírnévvel kapcsolatos kockázatok, a félretájékoztatás és a hibrid fenyegetések nyomon 

követéséhez, leküzdéséhez és tudatosításához kapcsolódó költségek,
— az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például az Európai Parlament 

európai filmművészeti LUX díjának finanszírozása,
— ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása, az Európai Parlament ismertségének 

fokozása a közösségi médiában, az ifjúságot érdeklő tendenciák nyomon követése,
— az Európai Parlament közelítése a polgárokhoz, és ebből a célból az internetes 

technológiákhoz, az interaktív technikákhoz, a közösségi terekhez, az együttműködő 
platformokhoz és az internetezők felhasználói szokásainak változásához kapcsolódó 
költségek,
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— az Európai Parlamentnek az internetes klipek és a sugárzásra kész egyéb multimédiás 
anyagok készítésével, terjesztésével és elhelyezésével kapcsolatos költségei, az Európai 
Parlament kommunikációs stratégiájával összhangban.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
50 000 EUR.

3 2 4 3. jogcím — Az Európai Parlament látogatóközpontjai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
31 811 500 21 947 500 12 050 023,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament látogatóközpontjaiban szervezett tárlatok, kiállított 
anyagok és kiállítások, továbbá különösen a következők finanszírozására szolgál:
— Parlamentárium – az Európai Parlament Látogatóközpontja Brüsszelben, többek között a 

mobil tájékoztatási pontok,
— fogadóhelyiségek, „Europa Experience” központok, és a Brüsszelen kívüli tájékoztatási 

pontok,
— az Európai Történelem Háza tevékenységei, mint például az egyedi belső kialakítási 

munkák, gyűjtemények beszerzése, a szakértőkkel kötött szerződések költsége, a kiállítások 
költsége, valamint a működési költségek, beleértve az Európai Történelem Háza 
tevékenységeivel összefüggő könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok költségeit,

— az Európai Parlament tulajdonában lévő műalkotások költségei, ideértve mind az anyagok 
beszerzésének és megvásárlásának költségeit, mind a folyó költségeket, így a szakértői 
költségeket, a tárolást, a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi 
szállítást.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
4 000 000 EUR.

3 2 4 4. jogcím — Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik 
országbeli véleményformálóknak szóló meghívások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
33 148 470 31 767 000 28 153 356,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a csoportos látogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre 

biztosított támogatásoknak, a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett 
gyakornoki képzések (az Európai Unió látogatói programja [EUVP]) finanszírozásának, 
valamint az Euroscola, az Euromed-Scola és az Euronest-Scola program működési 
költségeinek fedezésére szolgál. Az Euromed-Scola és az Euronest-Scola programok 
eseményeire évenként, váltakozva az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi 
épületeiben kerül sor, a választási évek kivételével,

— az EUVP program népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek,
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— az új látogatói stratégia végrehajtásával és a nyílt napok szervezésével kapcsolatos 
kiadások.

Az előirányzatot minden évben növelni kell egy olyan deflátor alkalmazásával, amely 
figyelembe veszi a GNI és az árak változásait.
Az Európai Parlament minden képviselője jogosult arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt 
csoportot – összesen 110 látogatót – meghívhasson. Egy képviselő által hivatalosan szponzorált 
látogatói csoportok a képviselőtől meghívást kaphatnak az Euroscola programban való 
részvételre.
Megfelelő összeget tartalmaz a fogyatékossággal élő látogatók számára is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
500 000 EUR.
Jogalap

Az Elnökség legutóbb 2016. október 24-én módosított, 2004. május 3-án konszolidált, 2002. 
december 16-i határozata a látogatócsoportok fogadásáról, valamint az Euroscola, az Euromed-
Scola és az Euronest-Scola programokról szóló szabályzatról.

3 2 4 5. jogcím — Szimpóziumok és szemináriumok szervezése
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
2 902 750 2 957 000 2 401 279,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a tagállamokból, a csatlakozó országokból, valamint az európai parlamenti összekötő 

irodával rendelkező országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és 
nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy 
támogatások, illetve a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségei, 

— a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben az Elnökség által elfogadott éves program szerint 
sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

— a konferenciaszervezési szolgáltatásokkal, a konferenciaszervezést és a többnyelvűséget 
támogató intézkedésekkel és eszközökkel (például szemináriumok és konferenciák, a 
tolmács- vagy fordítóképzőkkel tartott találkozók, a többnyelvűségről és a tolmács- vagy 
fordítói szakma népszerűsítéséről szóló tájékoztató kampányok) kapcsolatos kiadások, 
ideértve az egyetemek, iskolák és a tolmács- vagy fordítóképzéssel foglalkozó bármely más 
szervezet számára nyújtott támogatási programot, a virtuális kommunikációt támogató 
megoldásokkal, valamint az intézményközi és nemzetközi együttműködés keretei között 
más szolgálatokkal közösen szervezett hasonló fellépésekben és intézkedésekben való 
részvétellel kapcsolatos kiadások,

— az információs és kommunikációs technológia témaköreivel foglalkozó szemináriumok és 
szimpóziumok szervezésével kapcsolatos kiadások,

— újságírók meghívása plenáris ülésekre, bizottsági ülésekre, sajtókonferenciákra és egyéb 
parlamenti tevékenységekre.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
25 000 EUR.
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3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
17 553 500 17 579 500 19 203 325,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: 
— az audiovizuális műszaki berendezések és felszerelések beszerzése, bérlése, karbantartása, 

javítása és kezelése,
— az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső 

támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki 
szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, 
csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális 
műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

— a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,
— megfelelő archívumok létrehozása, amelyek a média és a polgárok számára állandó 

hozzáférést biztosítanak ezen információkhoz,
— a brüsszeli és strasbourgi sajtószobák informatikai infrastruktúrájának fenntartásával 

kapcsolatos kiadások.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
50 000 EUR.
Jogalap

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i 
európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).
A Parlamentnek a 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. 
május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).
A Parlamentnek a 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. 
május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).

3 2 4 9. jogcím — Információcsere a nemzeti parlamentekkel
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
235 000 225 000 95 378,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt 

költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és 
dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott 
segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs 
Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést is,

— az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési 
programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti 
kapacitásfejlesztés általában,
A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat 
Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – 
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különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére 
szolgál,

— együttműködési intézkedések – beleértve a jogalkotási munkával kapcsolatosakat is –, 
valamint a dokumentációval, elemzéssel és tájékoztatással, továbbá a www.ipex.eu 
weboldal biztonságossá tételével kapcsolatos intézkedések, beleértve az ECPRD 
tevékenységét is.

Az előirányzat célja az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a KKBP/KBVP 
parlamenti ellenőrzése terén folytatott együttműködés finanszírozása, az Európai Unióról szóló 
szerződésben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltak szerint, különös 
tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. 
jegyzőkönyv 9. és 10. cikkére.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Parlamenti Közgyűlések Elnökeinek Konferenciája (1977. június) és az Európai 
Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciái (2000. szeptember, 2001. március).

3 2 5. jogcímcsoport — A kapcsolattartó irodák kiadásai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
9 400 000 8 900 000 8 080 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament tagállamokban működő kapcsolattartó irodái 
kiadásainak fedezésére szolgál:
— kommunikációs és tájékoztatási kiadások (tájékoztató és nyilvános rendezvények; 

internetes anyagok – előállítás, reklám, konzultáció; szemináriumok; audiovizuális anyagok 
készítése),

— általános költségek és különböző eseti kiadások (irodaszerek, telekommunikáció, 
kézbesítési díjak, csomagkezelés, szállítás, raktározás, általános reklámanyagok, 
adatbázisok, újságelőfizetések stb.),

— médiakampányok és az Európai Parlament „Nagykövet iskola” programjának 
megszervezése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
10 000 EUR.
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4. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT 
KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

4 0. ALCÍM — EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
KÖLTSÉGEK

4 0 0. jogcímcsoport — Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a 
független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
65 000 000 65 000 000 64 000 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak 
fedezésére szolgál:
— titkársági, adminisztrációs és működési költségek,
— az Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs 

tevékenységekkel kapcsolatos költségek.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
1 000 000 EUR.
Jogalap

Az Európai Parlament Elnökségének legutóbb 2020. január 13-án módosított, 2003. június 30-i 
határozata a 4 0 0. jogcím előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatról.

4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártok finanszírozása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
46 000 000 42 000 000 47 455 223,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai pártok finanszírozását szolgálja. Biztosítani kell a 
megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés, és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 224. cikke.
Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az 
európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 
(HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).
Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2019. július 1.) az európai politikai pártok és 
az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások 
megállapításáról (HL C 249., 2019.7.25., 2. o.).
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4 0 3. jogcímcsoport — Európai politikai alapítványok finanszírozása
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
23 000 000 21 000 000 19 700 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai szintű politikai alapítványok finanszírozását szolgálja. Biztosítani 
kell a megfelelő irányítást és a pénzeszközök felhasználásának szigorú ellenőrzését.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az Európai Unióról szóló szerződés, és különösen annak 10. cikke (4) bekezdése.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és különösen annak 224. cikke.
Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az 
európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 
(HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).
Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2019. július 1.) az európai politikai pártok és 
az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, 
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások 
megállapításáról (HL C 249., 2019.7.25., 2. o.).

4 2. ALCÍM — PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
KÖLTSÉGEK

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
214 435 000 207 659 000 192 869 851,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:
— a képviselők számára parlamenti asszisztenciát nyújtó személyzettel és szolgáltatókkal, 

valamint a kifizetőhelyekkel kapcsolatos költségek,
— az akkreditált parlamenti asszisztensek kiküldetési és képzési (külső tanfolyamok) 

költségei, valamint a személyzet kiküldetései és utazásai nyomán keletkező szén-dioxid-
kibocsátás esetleges ellentételezésével kapcsolatos kiadások,

— az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezése, a 
parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel 
összhangban, valamint a parlamenti asszisztensi tevékenység irányítását támogató 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek,

— diplomás gyakornokok javadalmazása (ösztöndíj),
— a képviselőknél tett tanulmányi látogatások ellentételezése,
— a képviselői gyakornokok és a képviselőknél tanulmányi látogatáson lévők utazási 

költségei,



RR\1204956HU.docx 69/77 PE648.340v02-00

HU

— a képviselői gyakornokok és a képviselőknél tanulmányi látogatáson lévők betegség- és 
balesetbiztosítása,

— a gyakornokoknak szervezett tájékoztató előadásokkal vagy képzésekkel kapcsolatos 
költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
775 000 EUR.
Jogalap

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.
Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–
44. cikke.
Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 
5a. cikke, valamint 125–139. cikke.
Az Európai Parlament Elnökségének 2014. április 14-i határozata az Európai Unió egyéb 
alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek VII. címére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről.
Az Európai Parlament Elnökségének 2018. december 10-i határozata a képviselői 
gyakornokokra vonatkozó szabályokról.
Az Európai Parlament főtitkárának 2019. június 18-i határozata az Európai Parlament 
Főtitkárságán folytatott gyakorlatokra és tanulmányi látogatásokra vonatkozó belső 
szabályokról.

4 4. ALCÍM — A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB 
TEVÉKENYSÉGEI

4 4 0. jogcímcsoport — A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
250 000 240 000 230 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a volt európai parlamenti képviselők egyesülete üléseinek költségét, 
továbbá adott esetben minden más járulékos költséget is.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.

4 4 2. jogcímcsoport — Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb 
tevékenységeinek költsége
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
250 000 240 000 230 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás ülései költségének, továbbá adott esetben 
minden más járulékos költség fedezésére is szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
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5. CÍM — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS 
EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ 
HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK 
BIZOTTSÁGA

5 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI 
ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ 
SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

5 0 0. jogcímcsoport – Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság 
operatív kiadásai
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
300 000 285 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó 
hatóság kiadásait hivatott fedezni, a hatóság teljes körű és független működésének biztosítása 
érdekében.
Fedezi különösen a szakmai képzés, a szoftver- és informatikai berendezések beszerzése, a 
szakértelem megszerzése, a tanácsadási szolgáltatások és a dokumentáció, a jogi költségek és 
a kártérítések, valamint a kiadói és tájékoztatási tevékenységek tekintetében felmerülő kiadások 
tekintetében a hatóság hatáskörébe tartozó feladatok költségeit. Fedezi továbbá a 
1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkének (4) és azt követő bekezdéseiben meghatározott 
szolgáltatási megállapodás szerint a hatóság számára az intézmények által rendelkezésre 
bocsátott áruk vagy szolgáltatások mennyiségi határának vagy költségének túllépése esetén az 
intézmény által kiszámlázott költségek fedezésére szolgáló kiadásokat. A költségvetési rendelet 
21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR. Ez a bevétel 
magában foglalja különösen a hatóság működéséhez az Európai Parlamenten kívüli 
intézmények által az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 6. cikkének (6) bekezdése szerint 
nyújtott támogatást.
Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 
szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 317., 2014.11.4., 1. o.), és különösen annak 6. cikke (1) és (7) bekezdése.

5 0 1. jogcímcsoport – A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó 
kiadások
Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a független kiemelkedő személyek bizottságának titkárságához és 
támogatásához kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.
A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 
100 EUR.
Jogalap

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 
szóló, 2014. október 22-i 1141/41/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 
317., 2014.11.4., 1. o.), és különösen annak 11. cikke (2) bekezdése.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
4 500 000 5 151 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán hozott költségvetési döntésekből eredő, előre nem 
látható kiadások fedezésére szolgál.

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény bővítéssel kapcsolatos előkészületei költségének fedezésére 
szolgál.

10 4. ALCÍM — TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA 
SZÁMÁRA

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.
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Megjegyzések

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politikával kapcsolatos kiadások fedezésére 
szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által végrehajtott ingatlanberuházásokkal és 
épületátalakításokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Az Európai Parlament 
Elnökségének következetes és előrelátó hosszú távú stratégiát kell elfogadnia az ingatlanokra 
és épületekre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a növekvő fenntartási költségek, felújítási 
igények és biztonsági költségek sajátos problémáját, és biztosítja az Európai Parlament 
költségvetésének fenntarthatóságát.

10 6. ALCÍM — TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK 
SZÁMÁRA

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény fejlesztés alatt álló prioritási projektjeivel kapcsolatos kiadások 
fedezésére szolgál.

10 8. ALCÍM — EMAS-TARTALÉK

Számadatok

2021. évi költségvetés 2020. évi előirányzatok 2019. évi teljesítés
p.m. p.m.

Megjegyzések

Az Elnökség által az EMAS-cselekvési terv végrehajtására vonatkozóan hozandó döntéseknek 
megfelelően, különösen az Európai Parlament szén-dioxid-terhelésének vizsgálatát követően, 
ez az előirányzat a releváns működési tételek finanszírozására szolgál.
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SZEMÉLYZET
I. szakasz – Európai Parlament

2021 2020
Ideiglenes álláshelyek Ideiglenes álláshelyek

Tisztségcs
oport és 

besorolási 
fokozat Állandó álláshelyek

Egyéb Képviselőc
soportok

Állandó álláshelyek
Egyéb Képviselőc

soportok
Besoroláso
n kívüli 1 1

AD 16 13 1 7 13 1 7

AD 15 54 1 5 54 1 5

AD 14 212 2 7 36 212 2 7 36

AD 13 424 8 2 38 424 8 2 38

AD 12 339 15 61 339 13 61

AD 11 220 6 28 175 8 28

AD 10 439 11 43 389 11 33

AD 9 468 9 56 478 9 58

AD 8 251 4 50 261 4 51

AD 7 160 9 62 205 7 63

AD 6 106 4 66 86 6 53

AD 5 101 4 65 101 4 84

AD 
összesen 2 787 10 73 517 2 737 10 73 517

AST 11 104 10 37 99 10 37

AST 10 68 19 35 68 19 35

AST 9 588 8 41 573 6 39

AST 8 267 8 42 297 10 44

AST 7 283 4 50 283 2 48

AST 6 423 12 79 383 13 65

AST 5 414 7 88 424 8 87

AST 4 216 4 69 281 1 73

AST 3 78 12 71 83 15 75

AST 2 4 47 4 52

AST 1 1 59 1 63

AST 
összesen 2 446 10 74 618 2 496 10 74 618

AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4 5

AST/SC 3 30 25

AST/SC 2 125 100

AST/SC 1 46 81

AST/SC 
összesen 206 206
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Összesen 5 4401 202 1473 1 135 5 4404 205 1476 1 135
Mindössze

sen 6 7227 6 7228

1Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes 
tisztviselőknek.
2Virtuális tartalék az „összesen” rubrikában nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára (2 AD 14, 8 AD 13 és 10 AST 
11), valamint a személyzeti szabályzat 29. cikke (4) bekezdése alkalmazásának elősegítése céljából előirányzott, a „mindösszesen” 
rubrikában nem szereplő álláshelyek számára (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 és 28 AST 6). 
3Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának 
igazgatója számára.
4Ebből három ad personam előléptetés (három AD 14-ből AD 15-be), amelyet kivételes esetekben ítélnek oda az arra érdemes 
tisztviselőknek.
5Virtuális tartalék az „összesen” rubrikában nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára (2 AD 14, 8 AD 13 és 10 AST 
11), valamint a személyzeti szabályzat 29. cikke (4) bekezdése alkalmazásának elősegítése céljából kizárólag a 2020. évi költségvetésbe 
belefoglalt, a „mindösszesen” rubrikában nem szereplő álláshelyek számára (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 és 28 
AST 6). 
6Többek között egy ideiglenes AD 12-es besorolású álláshely az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának 
igazgatója számára.
7Két állandó AD álláshely, egy állandó AST álláshely, két állandó AST/SC álláshely, két ideiglenes AD álláshely és két ideiglenes AST 
álláshely az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság számára, nem számítva az Európai Parlament 
álláshelyeit, valamint 89 állandó álláshely (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 és 28 AST 6), amelyet azért hoztak 
létre, hogy megkönnyítsék a személyzeti szabályzat 29. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a képviselőcsoportok személyzetéhez 
tartozó, a „Passerelle” elnevezésű versenyvizsgákon sikeresen teljesítő gyakornok-tisztviselők kinevezését.
8Két állandó AD álláshely, egy állandó AST álláshely, két állandó AST/SC álláshely, két ideiglenes AD álláshely és két ideiglenes AST 
álláshely az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság számára, nem számítva az Európai Parlament 
álláshelyeit, valamint 89 állandó álláshely (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 és 28 AST 6), amelyet azért hoztak 
létre, hogy megkönnyítsék a személyzeti szabályzat 29. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában a képviselőcsoportok személyzetéhez 
tartozó, a „Passerelle” elnevezésű versenyvizsgákon sikeresen teljesítő gyakornok-tisztviselők kinevezését.
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CÍMZETT BEVÉTELEK 

Megvalósult 
bevételek

Tervezett 
bevételekKöltségvetési 

sor Megnevezés
2019 2021

5 0 0 2

Berendezéseknek uniós intézményen 
belüli más szervezeti egységek, vagy 
más uniós intézmények vagy szervek 
részére történő biztosításából származó 
bevételek – Címzett bevétel

- 5 000

5 0 1
Épületek és földterületek 
értékesítéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel

- p. m.

5 1 1 0
Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe 
adásából származó bevételek — 
Címzett bevétel

3 491 616 3 506 000

5 1 1 1 Bérbeadással kapcsolatos díjak 
visszatérítése – Címzett bevétel 223 525 1 112 000

5 5 0

Uniós intézményen belüli más 
szervezeti egységek, vagy más uniós 
intézmények vagy szervek számára 
nyújtott szolgáltatásokból vagy 
elvégzett munkákból származó 
bevételek, beleértve a más uniós 
intézmények vagy szervek nevében 
megfizetett és általuk visszatérített 
kiküldetési ellátmányokat – Címzett 
bevétel

9 956 672 739 000

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott 
szolgáltatásokból vagy egyéb 
munkákból származó bevételek — 
Célhoz kötött bevétel

4 021 749 p. m.

5 7 0
Tévesen kifizetett összegek 
visszafizetéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel

7 392 531 353 000

5 7 1

Meghatározott rendeltetésű bevételek, 
úgymint az alapítványoktól, 
támogatásokból, adományokból és 
hagyatékokból származó jövedelmek, 
beleértve az egyes intézményekre 
meghatározott címzett bevételeket – 
Címzett bevétel

1 367 642 p. m.

5 8 1 Befolyt biztosítási kártérítésekből 
származó bevételek – Címzett bevétel 1 062 266 p. m.

  ÖSSZESEN 27 516 001 5 715 000
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INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
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