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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2016 A8-0283/3 

Módosítás  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

N preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a tagállami 

igazságszolgáltatási rendszerek 

hatékonyságának javítása a jogállamiság 

kulcsfontosságú aspektusa, amely 

elengedhetetlen az egyenlő bánásmód, a 

kormányzati visszaélések szankcionálása 

és az önkényesség megelőzése biztosítása 

szempontjából, és azt a Bizottság az 

európai szemeszter, azaz a 

gazdaságpolitikák uniós szintű 

összehangolásának éves ciklusa keretében 

végrehajtandó strukturális reformok 

kulcsfontosságú elemeként határozta 

meg; mivel a független jogászi hivatás a 

szabad és demokratikus társadalom egyik 

sarokköve; 

N. mivel a tagállami 

igazságszolgáltatási rendszerek 

hatékonyságának javítása a jogállamiság 

kulcsfontosságú aspektusa, amely 

elengedhetetlen az egyenlő bánásmód, a 

kormányzati visszaélések szankcionálása 

és az önkényesség megelőzése biztosítása 

szempontjából, mivel a független jogászi 

hivatás a szabad és demokratikus 

társadalom egyik sarokköve; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Módosítás  4 

Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. a Szerződések lehetséges 

módosításáig javasolja a demokráciával, a 

jogállamisággal és az alapvető jogokkal 

foglalkozó átfogó uniós mechanizmus 

valamennyi érintett szereplő bevonásával 

történő létrehozását, és ezért kéri a 

Bizottságot, hogy 2017 szeptemberéig az 

EUMSZ 295. cikke alapján terjesszen elő 

javaslatot a demokráciára, a jogállamiságra 

és az alapvető jogokra irányuló európai 

uniós paktum megkötésére olyan 

intézményközi megállapodás formájában, 

amely megállapítja az Unió intézményei és 

tagállamai között az EUSZ 7. cikke 

szerinti együttműködést megkönnyítő, a 

meglévő mechanizmusokat integráló, 

kiigazító és kiegészítő intézkedéseket a 

mellékletben meghatározott részletes 

ajánlások alapján, belefoglalva annak 

lehetőségét, hogy amennyiben kívánja, 

valamennyi uniós intézmény és szerv is 

csatlakozhasson a demokráciára, a 

jogállamiságra és az alapvető jogokra 

irányuló uniós paktumhoz; 

1. javasolja a demokráciával, a 

jogállamisággal és az alapvető jogokkal 

foglalkozó átfogó uniós mechanizmus 

valamennyi érintett szereplő bevonásával 

történő létrehozását, és ezért kéri a 

Bizottságot, hogy 2017 szeptemberéig az 

EUMSZ 295. cikke alapján terjesszen elő 

javaslatot a demokráciára, a jogállamiságra 

és az alapvető jogokra irányuló európai 

uniós paktum megkötésére olyan 

intézményközi megállapodás formájában, 

amely megállapítja az Unió intézményei és 

tagállamai között az együttműködést 

megkönnyítő, a meglévő mechanizmusokat 

integráló, kiigazító és kiegészítő 

intézkedéseket a mellékletben 

meghatározott részletes ajánlások alapján; 

külön kötelező erejű mechanizmust 

javasol a demokráciára, a jogállamiságra és 

az alapvető jogokra irányuló uniós paktum 

valamennyi uniós intézményre és szervre 

történő kiterjesztése érdekében. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Módosítás  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. különösen ajánlja, hogy a 

demokráciára, a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra irányuló európai uniós 

paktum megelőző és korrekciós elemeket is 

tartalmazzon, és egyenlő mértékben érintse 

valamennyi tagállamot és az Unió három 

fő intézményét, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a szubszidiaritás, a 

szükségesség és az arányosság elvét; 

3. különösen ajánlja, hogy a 

demokráciára, a jogállamiságra és az 

alapvető jogokra irányuló európai uniós 

paktum megelőző és korrekciós elemeket is 

tartalmazzon, és egyenlő mértékben érintse 

valamennyi tagállamot és az Unió 

intézményeit, tiszteletben tartva 

ugyanakkor a szubszidiaritás, a 

szükségesség és az arányosság elvét; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Módosítás  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. mély aggodalmát fejezi ki az 

átláthatóság és a demokratikus 

elszámoltathatóság eurócsoportot jellemző 

hiánya miatt; javasolja, hogy a 

demokráciáról, a jogállamiságról és az 

alapvető jogokról szóló európai jelentés az 

eurócsoportra is vonatkozzon; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Módosítás  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 6a. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi, 

gazdasági és társadalmi válság, valamint 

a leküzdésére hozott intézkedések a 

lakosság mély hatást gyakoroltak a 

lakosság nagy csoportjaira; hangsúlyozza, 

hogy a szociális jogok alapvető jognak 

minősülnek, ahogyan azt egyes 

nemzetközi egyezmények, az emberi jogok 

európai egyezménye, az Európai Unió 

Alapjogi Chartája és az Európai Szociális 

Karta is elismerik; ezért felhívja a 

Bizottságot, hogy a demokráciáról, a 

jogállamiságról és az alapvető jogokról 

szóló európai jelentésre irányuló 

javaslatában kellően vegye figyelembe a 

szociális jogokat, és az EUMSZ 3. és 9. 

cikkének rendelkezései szerint teljesítse a 

szociális célok valamennyi uniós 

kezdeményezésen belül történő általános 

érvényesítésére vonatkozó kötelezettségét; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Módosítás  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus 

2015/2254(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés – 5 a franciabekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 - annak lehetővé tétele az EUMSZ 

269. cikkének módosításával, hogy a 

Bíróság felülvizsgálhassa az EUMSZ 7. 

cikke alapján hozott határozatokat; 

Or. en 


