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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/11 

Módosítás  11 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2008/376/EK határozat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottságnak – a tanácsadó 

csoportok sajátos feladatait, az elvárt 

szakismereteket és a szakértők kiválasztási 

eljárásának eredményét figyelembe véve – 

törekednie kell arra, hogy a 

lehetőségekhez képest minden tanácsadó 

csoportban garantálja a magas szintű 

hozzáértést, valamint a szak- és az 

érdekterületek, a nemek és a földrajzi 

hovatartozás kiegyensúlyozott képviseletét. 

(3) A Bizottságnak – a tanácsadó 

csoportok sajátos feladatait, az elvárt 

szakismereteket és a szakértők kiválasztási 

eljárásának eredményét figyelembe véve – 

minden tanácsadó csoportban biztosítania 

kell a magas szintű hozzáértést, valamint a 

szakterületek, a gazdasági és nem 

gazdasági jellegű érdekterületek – és 

többek között a civil társadalmi csoportok 

–, illetve a nemek és a földrajzi 

hovatartozás kiegyensúlyozott 

képviseletét.; 

Or. en 

Indokolás 

A Költségvetési Bizottság által a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének 

ellenőrzéséről szóló saját kezdeményezésű parlamenti jelentéshez (2015/2319(INI)) készített, egyhangúlag 

elfogadott vélemény 2. és 7. bekezdésének megfelelően. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/12 

Módosítás  12 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2008/376/EK határozat 

24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak – a technikai csoportok 

sajátos feladatait, az elvárt szakismereteket 

és a szakértők kiválasztási eljárásának 

eredményét figyelembe véve – törekednie 

kell arra, hogy minden technikai 

csoportban garantálja a magas szintű 

szakmai hozzáértést, valamint a 

lehetőségekhez képest a szakterületek, a 

nemek és a földrajzi hovatartozás 

kiegyensúlyozott képviseletét. 

A Bizottságnak – a technikai csoportok 

sajátos feladatait, az elvárt szakismereteket 

és a szakértők kiválasztási eljárásának 

eredményét figyelembe véve – minden 

technikai csoportban biztosítania kell a 

magas szintű hozzáértést, valamint a 

szakterületek, a gazdasági és nem 

gazdasági jellegű érdekterületek – többek 

között a civil társadalmi csoportok –, 

illetve a nemek és a földrajzi hovatartozás 

kiegyensúlyozott képviseletét.; 

Or. en 

Indokolás 

A Költségvetési Bizottság által a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének 

ellenőrzéséről szóló saját kezdeményezésű parlamenti jelentéshez (2015/2319(INI)) készített, egyhangúlag 

elfogadott vélemény 2. és 7. bekezdésének megfelelően. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/13 

Módosítás  13 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2008/376/EK határozat 

24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A technikai csoportok tagjait olyan, a II. 

fejezet 3. és 4. szakaszában felsorolt 

területeken a kutatási stratégiában, az 

irányításban vagy a termelésban jártas 

szakértők közül kell kiválasztani, akik 

benyújtották pályázatukat a nyilvános 

pályázati felhívásra. 

A technikai csoportok tagjait olyan, a II. 

fejezet 3. és 4. szakaszában felsorolt 

területeken a kutatási stratégiában, az 

irányításban, a társadalmi és/vagy 

környezeti hatásokban vagy a termelésben 

jártas szakértők közül kell kiválasztani, 

akik benyújtották pályázatukat a nyilvános 

pályázati felhívásra. 

Or. en 

Indokolás 

A szakszervezetek képviselőinek és a civil társadalmat képviselő nem kormányzati szervezeteknek hozzá 

kell járulniuk a projektek hatásának értékeléséhez. Ezeket a képesítéseket ezért meg kell említeni itt. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/14 

Módosítás  14 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2008/376/EK határozat 

24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak garantálnia kell, hogy 

olyan szabályok és eljárások legyenek 

érvényben, amelyek megfelelően 

biztosítják az egyes tudományos projektek 

értékelésével megbízott technikai 

csoportok tagjaival kapcsolatban felmerülő 

esetleges összeférhetetlenség eseteinek 

elkerülését és megfelelő kezelését. 

Ezeknek az eljárásoknak emellett a 

projektek ellenőrzése során mindvégig 

biztosítaniuk kell az egyenlő bánásmódot 

és a méltányosságot. 

A Bizottságnak garantálnia kell, hogy 

olyan szabályok és eljárások legyenek 

érvényben, amelyek megfelelően 

biztosítják az egyes tudományos projektek 

értékelésével megbízott technikai 

csoportok tagjaival kapcsolatban felmerülő 

esetleges összeférhetetlenség eseteinek 

elkerülését és megfelelő kezelését, többek 

között egy panaszkezelő mechanizmus 

bevezetésével. Ezeknek az eljárásoknak 

emellett a projektek ellenőrzése során 

mindvégig biztosítaniuk kell az egyenlő 

bánásmódot és a méltányosságot. 

Or. en 

Indokolás 

Az összeférhetetlenség hatékony kezelésének ki kell terjednie a panasztétel lehetőségére is, a bizottsági 

szakértői csoportok nyilvántartásának és összetételének ellenőrzéséről szóló saját kezdeményezésű 

parlamenti állásfoglalásban (2015/2319(INI) javasoltaknak megfelelően. 



AM\1112152HU.docx  PE596.595v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0358/15 

Módosítás  15 

Jakop Dalunde 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

A Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programja 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2008/376/EK határozat 

24 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) sürgeti a Bizottságot, hogy 

gondoskodjon a lehető legnagyobb 

mértékű átláthatóságról, beleértve a 

napirendek, a háttérdokumentumok, a 

szavazási jegyzőkönyvek és a részletes 

jegyzőkönyvek, valamint a 

különvélemények nyilvánossá tételét is, 

összhangban az európai ombudsman 

ajánlásaival; 

Or. en 

Indokolás 

Az ombudsman 2016. február 2-i ajánlása, 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark. 

 


