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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.2.2016 A8-0020/1 

Módosítás  1 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. emlékeztet arra, hogy az évek során a 

panaszok 20-30 %-a az átláthatóságot 

érintette, és hogy a dokumentumokhoz 

és/vagy információkhoz való hozzáférés 

intézmények általi megtagadása a 

legáltalánosabban felvetett átláthatósági 

probléma; úgy véli, hogy a nyitottság és a 

dokumentumokhoz való nyilvános 

hozzáférés – amely eleget tesz az EUMSZ 

15. cikkének és a charta 42. cikkének – 

lényeges részét képezi az intézményi fékek 

és ellensúlyok rendszerének; támogatja a 

Bizottság és más uniós intézmények 

minden olyan kezdeményezését, amelynek 

célja az uniós dokumentumokhoz való 

tisztességes, gyors és egyszerű hozzáférés 

biztosítása mindenki számára; elismeréssel 

nyugtázza, hogy a nyilvános online 

dokumentum-nyilvántartásnak 

köszönhetően fokozódott az átláthatóság; 

kéri az ombudsmant, hogy vizsgálja ki a 

Parlamentnek a kötelezettségszegési és az 

„EU Pilot” eljárásokról szóló bizottsági 

dokumentumokhoz való hozzáférésével 

kapcsolatos átláthatósági kérdéseket; úgy 

véli, hogy megfelelő mechanizmusokat kell 

meghatározni és bevezetni a megbízható 

intézményközi párbeszéd biztosítása 

érdekében; 

5. emlékeztet arra, hogy az évek során a 

panaszok 20-30 %-a az átláthatóságot 

érintette, és hogy a dokumentumokhoz 

és/vagy információkhoz való hozzáférés 

intézmények általi megtagadása a 

legáltalánosabban felvetett átláthatósági 

probléma; úgy véli, hogy a nyitottság és a 

dokumentumokhoz való nyilvános 

hozzáférés – amely eleget tesz az EUMSZ 

15. cikkének és a charta 42. cikkének – 

lényeges részét képezi az intézményi fékek 

és ellensúlyok rendszerének; támogatja a 

Bizottság és más uniós intézmények 

minden olyan kezdeményezését, amelynek 

célja az uniós dokumentumokhoz való 

tisztességes, gyors és egyszerű hozzáférés 

biztosítása mindenki számára; elismeréssel 

nyugtázza, hogy a nyilvános online 

dokumentum-nyilvántartásnak 

köszönhetően fokozódott az átláthatóság; 

kéri az ombudsmant, hogy vizsgálja ki a 

Parlamentnek a kötelezettségszegési és az 

„EU Pilot” eljárásokról szóló bizottsági 

dokumentumokhoz való hozzáférésével 

kapcsolatos átláthatósági kérdéseket, 

különösen azokban az esetekben amikor 

ezek meglévő petíciókhoz kapcsolódnak; 

úgy véli, hogy megfelelő mechanizmusokat 

kell meghatározni és bevezetni a 

megbízható intézményközi párbeszéd 

biztosítása érdekében; 
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17.2.2016 A8-0020/2 

Módosítás  2 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. üdvözli, hogy az EU intézményei 80%-

ban eleget tettek az ombudsman 

javaslatainak; aggodalmát fejezi ki a 

fennmaradó 20 %-os meg nem felelési 

arány miatt; tudatában van annak, hogy az 

ombudsman javaslatai jogilag nem 

kötelező erejűek; sürgeti az intézményeket, 

szerveket és ügynökségeket, hogy 

haladéktalanul, ténylegesen és 

felelősségteljesen reagáljanak az 

ombudsman kritikai észrevételeire és 

ajánlástervezeteire; támogatja az 

ombudsmant a hatáskörébe tartozó, az 

uniós költségvetés végrehajtásának 

átláthatóságával kapcsolatos joghézagok 

megállapítására vonatkozó minden 

lehetséges jövőbeni vizsgálatban; 

26. üdvözli, hogy az EU intézményei 80%-

ban eleget tettek az ombudsman 

javaslatainak; aggodalmát fejezi ki a 

fennmaradó 20 %-os meg nem felelési 

arány miatt; tudatában van annak, hogy az 

ombudsman javaslatai jogilag nem 

kötelező erejűek; sürgeti az intézményeket, 

szerveket és ügynökségeket, hogy 

haladéktalanul, ténylegesen és 

felelősségteljesen reagáljanak az 

ombudsman kritikai észrevételeire és 

ajánlástervezeteire; támogatja az 

ombudsmant a hatáskörébe tartozó, az 

uniós költségvetés végrehajtásának 

átláthatóságával kapcsolatos joghézagok 

megállapítására vonatkozó minden 

lehetséges jövőbeni vizsgálatban, szükség 

esetén együttműködve a Számvevőszékkel, 

az OLAF-fal és a Parlament Költségvetési 

Ellenőrző Bizottságával; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/3 

Módosítás  3 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. emlékeztet arra, hogy az 

ombudsmannak megvan az a képessége – 

és következésképpen feladata – is, hogy az 

uniós polgárok számára nyújtott 

megfelelő ügyintézés keretein belül 

ellenőrizze a Parlamentet; 

Or. en 

 

 


