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11.3.2013 B7-0129/3 

Módosítás 3 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

következtetéseit, amelyek csupán egy, az 

állam-, illetve kormányfık közötti politikai 

megállapodást testesítenek meg; a 

jelenlegi formájában elutasítja a 

megállapodást, mivel az nem tükrözi az 

Európai Parlament által különösen 2012. 

október 23-i állásfoglalásában 

kinyilvánított prioritásokat és 

megfontolásokat, valamint nem veszi 

figyelembe a Parlament Lisszaboni 

Szerzıdésben rögzített szerepét és 

hatásköreit; úgy véli, hogy ezt a 

megállapodást – amely az Unió számára 

kötelezettséget keletkeztet a következı hét 

évre – nem lehet bizonyos alapvetı 

feltételek teljesülése nélkül elfogadni; 

1. tudomásul veszi az Európai Tanács 

többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

következtetéseit, amelyek csupán egy, az 

állam-, illetve kormányfık közötti politikai 

megállapodást testesítenek meg, nem 

tükrözik az Európai Parlament által 

különösen 2012. október 23-i 

állásfoglalásában kinyilvánított 

prioritásokat és megfontolásokat, valamint 

nem veszik figyelembe a Parlament 

Lisszaboni Szerzıdésben rögzített szerepét 

és hatásköreit; úgy véli, hogy ezt a 

megállapodást – amely az Unió számára 

kötelezettséget keletkeztet a következı hét 

évre – nem lehet bizonyos alapvetı 

feltételek teljesülése nélkül elfogadni; 

Or. en 



 

AM\930115HU.doc  PE507.382v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.3.2013 B7-0129/4 

Módosítás 4 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. határozottan ellenzi az uniós 

költségvetésen belüli fennálló kifizetési 

igények jelenlegi felhalmozását és 

továbbgörgetését, és elutasítja az olyan 

pénzügyi keretet, amely strukturális 

hiányba sodorhatja az Uniót, a Szerzıdés 

rendelkezéseivel szemben (az EUMSZ 

310. és 323. cikke); 

6. határozottan ellenzi az uniós 

költségvetésen belüli fennálló kifizetési 

igények jelenlegi felhalmozását és 

továbbgörgetését, és elutasítja az olyan 

pénzügyi keretet, amely hiányba sodorhatja 

az Uniót, a Szerzıdés rendelkezéseivel 

szemben (az EUMSZ 310. és 323. cikke); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/5 

Módosítás 5 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. ezért eltökélt szándéka, hogy 

megakadályozza a kifizetések 2013-ból a 

következı többéves pénzügyi keretbe 

történı minden további átvitelét; 

emlékeztet a 2013-as uniós költségvetéshez 

csatolt nyilatkozatra, amely felszólította a 

Bizottságot, hogy 2013 elején nyújtson be 

költségvetésmódosítás-tervezetet azzal az 

egyetlen céllal, hogy fedezze az összes 

2012-re vonatkozó kifizetetlen kifizetési 

kérelmet; hangsúlyozza, hogy mindaddig 

nem fog tárgyalásokat kezdeni a többéves 

pénzügyi keretrıl, amíg a Bizottság nem 

terjeszt elı a politikai 

kötelezettségvállalásának megfelelı 

költségvetés-módosítást, és mindaddig nem 

fogja lezárni ezeket a tárgyalásokat, amíg a 

Tanács és a Parlament véglegesen el nem 

fogadja ezt a költségvetés-módosítást; 

továbbá politikai elkötelezettséget kér a 

Tanácstól arra vonatkozóan, hogy az év 

végéig az összes, 2013-ban esedékes jogi 

kötelezettség kifizetésre kerül; 

7. ezért eltökélt szándéka, hogy 

megakadályozza a kifizetések 2013-ból a 

következı többéves pénzügyi keretbe 

történı minden további átvitelét; 

emlékeztet a 2013-as uniós költségvetéshez 

csatolt nyilatkozatra, amely felszólította a 

Bizottságot, hogy 2013 elején nyújtson be 

költségvetésmódosítás-tervezetet azzal az 

egyetlen céllal, hogy fedezze az összes 

2012-re vonatkozó kifizetetlen kifizetési 

kérelmet; hangsúlyozza, hogy mindaddig 

nem fog tárgyalásokat kezdeni a többéves 

pénzügyi keretrıl, amíg a Bizottság nem 

terjeszt elı a politikai 

kötelezettségvállalásának megfelelı 

költségvetés-módosítást, és mindaddig nem 

fogja lezárni ezeket a tárgyalásokat, amíg a 

Tanács és a Parlament végleges politikai 

megállapodásra nem jut errıl a 

költségvetés-módosításról; továbbá 

politikai elkötelezettséget kér a Tanácstól 

arra vonatkozóan, hogy az év végéig az 

összes, 2013-ban esedékes jogi 

kötelezettség kifizetésre kerül; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/6 

Módosítás 6 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseirıl 

(2012/2803(RSP) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. szilárd meggyızıdése, hogy a teljes 

körő demokratikus legitimitás biztosítása 

érdekében a következı – a 2014-es európai 

választások után hivatalba lépı – Európai 

Parlament és Bizottság számára lehetıvé 

kell tenni, hogy megerısítse az Unió 

költségvetési alapelveit, és elvégezze a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát; 

ezért hangsúlyozza, hogy támogatja a 

többéves pénzügyi keret kötelezı és átfogó 

felülvizsgálatát vagy egy esetleges, 

hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés 

bevezetését; úgy véli, hogy a 

felülvizsgálatot jogilag kötelezıvé kell 

tenni, bele kell foglalni a többéves 

pénzügyi keretrıl szóló rendeletbe, és a 

Tanácson belül minısített többséggel kell 

elfogadni, maradéktalanul érvényesítve az 

EUMSZ 312. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt áthidaló klauzulát; 

9. szilárd meggyızıdése, hogy a teljes 

körő demokratikus legitimitás biztosítása 

érdekében a következı – a 2014-es európai 

választások után hivatalba lépı – Európai 

Parlament és Bizottság számára lehetıvé 

kell tenni, hogy megerısítse az Unió 

költségvetési alapelveit, és elvégezze a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát; 

ezért hangsúlyozza, hogy támogatja a 

többéves pénzügyi keret kötelezı és átfogó 

felülvizsgálatát; úgy véli, hogy a 

felülvizsgálatot jogilag kötelezıvé kell 

tenni, bele kell foglalni a többéves 

pénzügyi keretrıl szóló rendeletbe, és a 

Tanácson belül minısített többséggel kell 

elfogadni, maradéktalanul érvényesítve az 

EUMSZ 312. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt áthidaló klauzulát; 

Or. en 

 

 


