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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0121/1 

Módosítás  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – európai ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. megjegyzi, hogy 2014-ben az intézmény 

tagjaihoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalások jelentős mértékben 

növekedtek; kéri az ombudsmant, hogy 

adjon átfogó leírást ezekről az összegekről 

a mentesítés után készítendő következő 

nyomonkövetési jelentésben; 

5. aggodalommal jegyzi meg, hogy 2014-

ben az intézmény tagjaihoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalások jelentős mértékben 

növekedtek; kéri az ombudsmant, hogy 

adjon átfogó leírást ezekről az összegekről 

a mentesítés után készítendő következő 

nyomonkövetési jelentésben; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Módosítás  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – európai ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. üdvözli, hogy a 2019-ig kitűzött 

stratégiával összhangban az ombudsman 

saját kezdeményezésű vizsgálatokat hajtott 

végre, módszeresebb és rendszeres 

megközelítést alkalmazva a hatáskörébe 

tartozó összetett kérdésekben; úgy ítéli 

meg, hogy ez hatékony eszköz; felkéri az 

ombudsmant, hogy rendszeresen 

tájékoztassa a mentesítésért felelős 

hatóságot a vizsgálatok hatásáról; 

6. üdvözli, hogy a 2019-ig kitűzött 

stratégiával összhangban az ombudsman 

saját kezdeményezésű vizsgálatokat hajtott 

végre, módszeresebb és rendszeres 

megközelítést alkalmazva a hatáskörébe 

tartozó összetett kérdésekben; úgy ítéli 

meg, hogy ez hatékony eszköz; felkéri az 

ombudsmant, hogy rendszeresen 

tájékoztassa a mentesítésért felelős 

hatóságot a vizsgálatok hatásáról, és 

határozza meg egyértelműen a 

koordinátor feladatait; mindazonáltal 

emlékeztet arra, hogy az ombudsman 

elsődleges céljának a polgároktól érkező 

panaszok megválaszolásának kell lennie 

észszerű határidőn belül, és hogy a saját 

kezdeményezésű vizsgálatoknak semmi 

esetre sem szabad ezen cél kárára 

történniük; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Módosítás  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – európai ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. üdvözli a „saját kezdeményezésű 

vizsgálatok koordinátora” elnevezésű új 

álláshely létrehozását; úgy ítéli meg, hogy 

ez az intézmény hatékonyabb 

munkavégzésének irányába tett lépés; 

felkéri az ombudsmant, hogy tegyen 

jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak 

ezen álláshely működéséről, hatásáról és 

hatékonyságáról; 

7. tudomásul veszi a „saját 

kezdeményezésű vizsgálatok koordinátora” 

elnevezésű új álláshely létrehozását; 

reméli, hogy az új álláshely hozzá fog 

járulni az intézmény hatékonyabb 

munkavégzéséhez; felkéri az ombudsmant, 

hogy tegyen jelentést a mentesítésért 

felelős hatóságnak ezen álláshely 

működéséről, hatásáról és hatékonyságáról; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Módosítás  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – európai ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatokhoz viszonyítva a lezárt 

vizsgálatok aránya az előző költségvetési 

év végén az eddigi legmagasabb szintet 

érte el (1,4 lezárt vizsgálat jut minden 

egyes folyamatban lévőre, az 1,1-es célhoz 

képest); hangsúlyozza, hogy a 12 és 18 

hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya 

2014-ben csökkent; tudomásul veszi az 

ombudsman azon megjegyzését, hogy a 

saját kezdeményezésű vizsgálatok 

lefolytatását tartalmazó új stratégia hatással 

volt a lezárt esetek számára; 

10. üdvözli, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatokhoz viszonyítva a lezárt 

vizsgálatok aránya az előző költségvetési 

év végén az eddigi legmagasabb szintet 

érte el (1,4 lezárt vizsgálat jut minden 

egyes folyamatban lévőre, az 1,1-es célhoz 

képest); hangsúlyozza, hogy a 12 és 18 

hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya 

2014-ben csökkent; tudomásul veszi az 

ombudsman azon megjegyzését, hogy a 

saját kezdeményezésű vizsgálatok 

lefolytatását tartalmazó új stratégia hatással 

volt a lezárt esetek számára; kéri az 

ombudsmant, hogy adjon egyértelmű 

magyarázatot erre a hatásra a mentesítő 

hatóság számára a mentesítés után 

készítendő következő nyomonkövetési 

jelentésben; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Módosítás  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – európai ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. üdvözli a fordítással és a 

kiadványokkal kapcsolatos költségvetési 

sorokon elért megtakarításokat; 

20. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 

ombudsman ilyen jelentős 

megtakarításokat ért el a fordításra 

(190 000 euró) és a kommunikációra 

(60 000 euró) elkülönített költségvetési 

sorokon, és hogy ezek a megtakarítások az 

ombudsman személyzetére elkülönített 

tételek megerősítésére szolgáltak; 

hangsúlyozza, hogy az ombudsmannak 

biztosítania kell minden uniós polgár 

számára az egyenlő bánásmódot, valamint 

az esélyegyenlőséget, és hogy a minőség és 

a nyelvi sokféleség tiszteletben tartásának, 

valamint az ombudsman kommunikációs 

politikájának így továbbra is az intézmény 

pilléreit kell képezniük; 

Or. en 

 

 


