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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.1.2015 A8-0058/4 

Módosítás  4 
Notis Marias 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
Ba preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ba. mivel a pénzügyi válság gazdasági és 

szociális válságot is magával hozott, és 

ekképpen aláásta az európai intézmények 

hitelességét; 

Or. el 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.1.2015 A8-0058/5 

Módosítás  5 
Notis Marias 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. teljes mértékben támogatja az új 

ombudsman kimondott legfıbb célját, ami 

az elszámoltathatóság és átláthatóság 

európai szintő struktúráinak és 

intézményeinek megerısítése a 

valamennyi uniós polgárt és lakost 

megilletı megfelelı ügyintézés elısegítése 

és az európai unióbeli demokrácia 

minıségének javítása érdekében; 

ismételten hangsúlyozza, hogy az európai 

ombudsman alapvetıen fontos szerepet tölt 

be a polgárok aggályainak kezelésében és a 

közöttük és az uniós intézmények között 

tátongó szakadék áthidalásában; 

3. teljes mértékben támogatja az új 

ombudsman kimondott legfıbb célját, ami 

az elszámoltathatóság és átláthatóság 

európai szintő struktúráinak és 

intézményeinek megerısítése, például az 

eurócsoport és a trojka vonatkozásában, 

és az európai unióbeli demokrácia 

minıségének javítása; ismételten 

hangsúlyozza, hogy az európai ombudsman 

alapvetıen fontos szerepet tölt be a 

polgárok aggályainak kezelésében és a 

közöttük és az uniós intézmények között 

tátongó szakadék áthidalásában; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/6 

Módosítás  6 
Notis Marias 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 9a. hangsúlyozza, hogy az európai 

ombudsmannak vizsgálnia kell, hogy a 

trojka tiszteletben tartja-e az Európai 

Unió Alapjogi Chartáját; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/7 

Módosítás  7 
Notis Marias 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. hangsú lyozza, hogy az európai 

ombudsmannak ki kell vizsgálnia a 

Bizottság trojkán belül vállalt, illetve a 

Szerzıdések és a közösségi vívmányok 

ıreként betöltött két szerepe közötti 

esetleges összeférhetetlenséget; 

Or. el 

 

6.1.2015 A8-0058/7 

Módosítás  8 
Notis Marias 
az ECR képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14b. megjegyzi, hogy az európai 

ombudsmannak ki kell vizsgálnia az EKB 

trojkán belüli „technikai tanácsadóként” 

betöltött jelenlegi szerepe, a 

megállapodást elfogadó négy uniós 
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tagállam hitelezıjeként betöltött szerepe, 

illetve az Európai Unióról szóló szerzıdés 

és az Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdés által elıírt feladatköre közötti 

esetleges összeférhetetlenségeket; 

Or. el 

 

 

 


