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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0328/1 

Módosítás  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. felkéri a Bizottságot, hogy javítsa 

az átláthatóságot és a dokumentumokhoz 

és információkhoz való hozzáférést, 

különös tekintettel a beérkezett petíciókkal 

kapcsolatos EU Pilot eljárásokra, valamint 

a már lezárt EU Pilot és 

kötelezettségszegési eljárásokra; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

Bizottság rendszeresen egyeztessen a 

Parlamenttel az ügyek alakulásáról; 

bátorítja az ombudsmant, hogy folytassa 

stratégiai vizsgálatát a kötelezettségszegési 

panaszok Bizottság általi, EU Pilot eljárás 

keretében történő kezelésének 

átláthatóságával kapcsolatban, és sürgeti az 

ombudsmant, hogy 2017-ben is eltökélten 

és éberen folytassa e kérdés kivizsgálását; 

14. felkéri a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a teljes átláthatóságot és 

dokumentumokhoz és információkhoz való 

hozzáférést, különös tekintettel a 

beérkezett petíciókkal kapcsolatos EU Pilot 

eljárásokra, valamint a már lezárt EU Pilot 

és kötelezettségszegési eljárásokra; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

Bizottság rendszeresen egyeztessen a 

Parlamenttel az ügyek alakulásáról; 

bátorítja az ombudsmant, hogy folytassa 

stratégiai vizsgálatát a kötelezettségszegési 

panaszok Bizottság általi, EU Pilot eljárás 

keretében történő kezelésének 

átláthatóságával kapcsolatban, és sürgeti az 

ombudsmant, hogy 2017-ben is eltökélten 

és éberen folytassa e kérdés kivizsgálását; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Módosítás  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  14a. mély sajnálatának ad hangot az 

olasz közigazgatás határozott idejű 

szerződésekkel való, az 1999/70/EK 

irányelv megsértésének minősülő 

visszaélése miatt indított, NIF 2014/4231. 

számú kötelezettségszegési eljárás során 

fellépő halmozódó késedelmek miatt; 

felhívja az ombudsmant, hogy fokozza 

erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a 

szóban forgó ügyben hatékonyan 

érvényesítsék a polgárok jogait;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Módosítás  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. elismerését fejezi ki az 

ombudsmannak, hogy határozott szándéka 

elérni a legmagasabb szintű átláthatóságot 

az uniós döntéshozatali folyamatban; 

hangsúlyozza, hogy ellenőrizni kell az 

ombudsman a háromoldalú egyeztetések 

átláthatóságára vonatkozó ajánlásainak 

végrehajtását; felhívja a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy tegyék közzé a 

háromoldalú egyeztetések során hozott 

döntésekkel kapcsolatos lényeges 

információkat; megismétli továbbá, hogy 

biztosítani kell a kereskedelmi 

megállapodások és tárgyalások teljes körű 

átláthatóságát, és felhívja az ombudsmant, 

hogy továbbra is folyamatosan kísérje 

figyelemmel a tárgyalások átláthatóságát 

valamennyi uniós kereskedelmi 

megállapodásra irányuló, harmadik 

országgal folytatott tárgyalás során, 

figyelemmel arra is, hogy ez ne ássa alá az 

EU tárgyalási pozícióját;  

15. elismerését fejezi ki az 

ombudsmannak, hogy határozott szándéka 

elérni a legmagasabb szintű átláthatóságot 

az uniós döntéshozatali folyamatban; 

hangsúlyozza, hogy ellenőrizni kell az 

ombudsman a háromoldalú egyeztetések 

átláthatóságára vonatkozó ajánlásainak 

végrehajtását; felhívja a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy tegyék közzé a 

háromoldalú egyeztetések során hozott 

döntésekkel kapcsolatos valamennyi 

információt; megismétli továbbá, hogy 

biztosítani kell a kereskedelmi 

megállapodások és tárgyalások teljes körű 

átláthatóságát, és felhívja az ombudsmant, 

hogy továbbra is folyamatosan kísérje 

figyelemmel a tárgyalások átláthatóságát 

valamennyi uniós kereskedelmi 

megállapodásra irányuló, harmadik 

országgal folytatott tárgyalás során; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Módosítás  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. nagyobb átláthatóságot kér az uniós 

gazdasági és pénzügyi döntéshozatalban, 

különösen az Európai Központi Bank által 

végzett bankfelügyelet terén; támogatja 

továbbá az ombudsman ajánlásait, amelyek 

célja az Európai Beruházási Bank és az 

eurócsoport átláthatóságának növelése és 

belső etikai szabályaik megerősítése, 

elismerve ugyanakkor a közelmúltban ez 

irányban tett erőfeszítéseit, és azt, hogy az 

1049/2001/EK rendelet az eurócsoportra 

nem alkalmazandó, mivel az nem a 

Szerződések értelmében vett intézmény 

vagy szerv; felszólít az ombudsman által 

kiadott, az Európai Beruházási Bank 

panasztételi mechanizmusának 

felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások 

végrehajtására, és hangsúlyozza a 

független panasztételi mechanizmus 

fontosságát; felkéri az európai 

ombudsmant, hogy játsszon aktívabb 

szerepet abban, hogy az Európai 

Beruházási Bank panasztételi 

mechanizmusa továbbra is hiteles és 

hatékony maradjon, és az operatív 

függetlenség, az átláthatóság, a 

hozzáférhetőség, a határidők betartása és a 

megfelelő források biztosítása elvének 

tiszteletben tartása mellett működjön; 

17. teljes átláthatóságot kér az uniós 

gazdasági és pénzügyi döntéshozatalban, 

különösen az Európai Központi Bank által 

végzett bankfelügyelet terén; támogatja 

továbbá az ombudsman ajánlásait, amelyek 

célja az Európai Beruházási Bank és az 

eurócsoport átláthatóságának növelése és 

belső etikai szabályaik megerősítése, 

elismerve ugyanakkor a közelmúltban ez 

irányban tett erőfeszítéseit, és azt, hogy az 

1049/2001/EK rendelet az eurócsoportra 

nem alkalmazandó, mivel az nem a 

Szerződések értelmében vett intézmény 

vagy szerv; felszólít az ombudsman által 

kiadott, az Európai Beruházási Bank 

panasztételi mechanizmusának 

felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások 

végrehajtására, és hangsúlyozza a 

független panasztételi mechanizmus 

fontosságát; felkéri az európai 

ombudsmant, hogy játsszon aktívabb 

szerepet abban, hogy az Európai 

Beruházási Bank panasztételi 

mechanizmusa továbbra is hiteles és 

hatékony maradjon, és az operatív 

függetlenség, az átláthatóság, a 

hozzáférhetőség, a határidők betartása és a 

megfelelő források biztosítása elvének 

tiszteletben tartása mellett működjön; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Módosítás  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. támogatja az ombudsman arra 

vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 

javítsa az uniós lobbitevékenységek 

átláthatóságát, és felhívja a Bizottságot, 

hogy teljes mértékben tegyen eleget az 

ombudsman javaslatainak az EU 

átláthatósági nyilvántartásának javításával 

kapcsolatban, az átláthatósági rendszer 

kötelező központi elemévé téve azt minden 

uniós intézmény és hivatal számára; 

hangsúlyozza, hogy e célból egyértelmű 

intézkedéseket kell hozni, és koherens és 

hatékony ütemtervet kell kidolgozni; 

hangsúlyozza a fokozottabb átláthatóság 

fontosságát, beleértve a finanszírozással, az 

érdekcsoportokkal és a pénzügyi 

érdekeltségekkel kapcsolatos információk 

átláthatóságát;  

22. támogatja az ombudsman arra 

vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 

javítsa az uniós lobbitevékenységek 

átláthatóságát, és felhívja a Bizottságot, 

hogy teljes mértékben tegyen eleget az 

ombudsman javaslatainak az EU 

átláthatósági nyilvántartásának javításával 

kapcsolatban, az átláthatósági rendszer 

teljes mértékben kötelező és jogilag 

kötelező érvényű központi elemévé téve 

azt minden uniós intézmény, hivatal és 

érdekképviselő számára; hangsúlyozza, 

hogy uniós jogi aktus elfogadása céljából 

egyértelmű intézkedéseket kell hozni, és 

koherens és hatékony ütemtervet kell 

kidolgozni; hangsúlyozza a teljes 

átláthatóság fontosságát, beleértve a 

finanszírozással, az érdekcsoportokkal és a 

pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos 

információk átláthatóságát;  

Or. en 

 

 


