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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.2.2016 A8-0020/4 

Módosítás  4 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. üdvözli a magas rangú uniós 

tisztviselőket érintő, „forgóajtó-jelenség” 

típusú ügyekben indított ombudsmani 

vizsgálatokat; megállapítja, hogy az 

ombudsman öt nem kormányzati szervezet 

panaszait vizsgálta ki, és 54 bizottsági 

aktába tekintett be; arra buzdítja az 

ombudsmant, hogy segítsen kidolgozni és 

vezessen be egyértelmű és részletes 

kritériumokat és végrehajtási 

mechanizmusokat az összeférhetetlenségek 

azonosítására, kivizsgálására és – lehetőség 

szerint – megelőzésére az EU 

intézményeinek, szerveinek és 

ügynökségeinek valamennyi szintjén;  

7. üdvözli a magas rangú uniós 

tisztviselőket érintő, „forgóajtó-jelenség” 

típusú ügyekben indított ombudsmani 

vizsgálatokat; megállapítja, hogy az 

ombudsman öt nem kormányzati szervezet 

panaszait vizsgálta ki, és 54 bizottsági 

aktába tekintett be; arra buzdítja az 

ombudsmant, hogy segítsen kidolgozni és 

vezessen be egyértelmű és részletes 

kritériumokat és végrehajtási 

mechanizmusokat az összeférhetetlenségek 

azonosítására, kivizsgálására és – lehetőség 

szerint – megelőzésére az EU 

intézményeinek, szerveinek és 

ügynökségeinek valamennyi szintjén; 

figyelmeztet arra, hogy a „forgóajtó-

jelenség” általánosan elterjedt az Európai 

Unióban, sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

ez a jelenség – és a számos tagállamban, 

köztük Spanyolországban is előforduló 

esetek – aláássák a polgárok 

intézményekbe vetett bizalmát; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Módosítás  5 

Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli a folyamatban lévő TTIP-

tárgyalások nyitottsága terén – az 

ombudsmannak e tárgyalások 

átláthatóságával kapcsolatos vizsgálatai 

nyomán – elért előrelépést; rámutat arra, 

hogy azóta a Tanács közzétette azokat az 

irányelveket, amelyek alapján az EU a 

TTIP-ről tárgyal, és hogy a Bizottság a 

lobbitevékenységek átláthatóságának 

növelésére és a TTIP-dokumentumokhoz 

való hozzáférés kiszélesítésére irányuló 

terveket jelentett be; rámutat a polgároknak 

a TTIP-tárgyalások átláthatóságával 

kapcsolatos aggályaira;  

10. üdvözli az ombudsman által a 

folyamatban lévő TTIP-tárgyalások 

átláthatóságának hiányával kapcsolatban 

indított vizsgálatokat; rámutat arra, hogy 

azóta a Tanács közzétette azokat az 

irányelveket, amelyek alapján az EU a 

TTIP-ről tárgyal, és hogy a Bizottság a 

lobbitevékenységek átláthatóságának 

növelésére és a TTIP-dokumentumokhoz 

való hozzáférés kiszélesítésére irányuló 

terveket jelentett be; rámutat a polgároknak 

a TTIP-tárgyalások átláthatóságával 

kapcsolatos aggályaira;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Módosítás  6 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. emlékeztet arra, hogy a Petíciós 

Bizottsághoz számos panasz érkezik 

különböző csoportoktól és anonim 

polgároktól a tárgyalások átláthatóságának 

hiánya miatt, ami a polgárok e kérdéssel 

kapcsolatos, európai szintű mély 

aggodalmát tükrözi; 

11. emlékeztet arra, hogy a Petíciós 

Bizottsághoz számos panasz érkezik 

különböző csoportoktól és polgároktól a 

tárgyalások átláthatóságának hiánya miatt, 

ami a polgárok e kérdéssel kapcsolatos, 

európai szintű mély aggodalmát tükrözi; 

ezzel összefüggésben üdvözli a STOP 

TTIP európai polgári kezdeményezés 

sikerét, amelyhez 3 284 289 aláírás gyűlt 

össze; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Módosítás  7 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. sürgeti, hogy a tagállamok járjanak el 

buzgóbban az ombudsmannal való 

kötelező együttműködésük tekintetében;  

17. sürgeti, hogy a tagállamok járjanak el 

buzgóbban az ombudsmannal való 

kötelező együttműködésük tekintetében; 

rámutat arra, hogy 2014-ben a legtöbb 

panasz Spanyolországból (309), 

Németországból (219) és 

Lengyelországból érkezett (208); 

aggodalommal állapítja meg továbbá, 

hogy a legtöbb vizsgálat Belgiumban (50), 

Németországban (45) és Olaszországban 

(38) indult; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Módosítás  8 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. rámutat arra, hogy a Horizont 2020 80 

000 millió eurós költségvetésével a KAP és 

a strukturális alapok után a költségvetés 

harmadik legfontosabb beruházási 

csomagja, és a jövő gazdasági és 

társadalmi fejlődésének kulcsa; kéri az 

ombudsmant, hogy továbbra is garantálja a 

Horizont 2020 keretprogramba tartozó 

projektek teljes elemzési és odaítélési 

eljárásának átláthatóságát; 

22. rámutat arra, hogy a Horizont 2020 80 

000 millió eurós költségvetésével a KAP és 

a strukturális alapok után a költségvetés 

harmadik legfontosabb beruházási 

csomagja, és a jövő gazdasági és 

társadalmi fejlődésének kulcsa; kéri az 

ombudsmant, hogy továbbra is garantálja a 

Horizont 2020 keretprogramba tartozó 

projektek teljes elemzési és odaítélési 

eljárásának átláthatóságát, többek között 

annak értékelése révén, hogy a projektek 

tiszteletben tartják-e az emberi jogokat, és 

alkalmazási körük teljes mértékben 

polgári-e, különös figyelmet fordítva az 

európai szomszédságpolitika hatálya alá 

tartozó azon harmadik országokra, 

amelyek részt vesznek a programban; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Módosítás  9 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az európai ombudsman 2014. évi tevékenysége 

2015/2231(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. felhívja a Frontexet, hogy biztosítsa a 

visszatérőket szállító repülőjáratokon a 

visszatérők jólétének tiszteletben tartását 
és a közös visszatérési műveletekre 

vonatkozó magatartási kódex megfelelő 

végrehajtását; üdvözli az ombudsman 

Frontexhez intézett azon felhívását, hogy 

hozzon létre külön panasztételi 

mechanizmust az alapvető jogok lehetséges 

megsértésének eseteire; felkéri az 

ombudsmant, hogy az EU határain 

tartózkodó, növekvő számú menekült 

jelenlegi helyzete fényében vizsgálja 

tovább ezt az ügyet; 

23. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy állítsák le a 

visszatérőket szállító repülőjáratokat – a 

Frontex által végrehajtottakat is beleértve 

– és a közös visszatérési műveletek egész 

politikáját; üdvözli az ombudsman 

Frontexhez intézett azon felhívását, hogy 

hozzon létre a lehető legmagasabb szintű 

jogi biztosítékokat kínáló egyéni 
panasztételi mechanizmust az alapvető 

jogok lehetséges megsértésének eseteire; 

felkéri az ombudsmant, hogy az EU 

határain tartózkodó, növekvő számú 

menekült jelenlegi helyzete és az Unió 

külső határainak ellenőrzése során 

történő emberi jogi jogsértésekkel 

kapcsolatban a Frontex ellen 

megfogalmazott vádak fényében vizsgálja 

tovább ezt az ügyet; 

Or. en 

 

 


