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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.11.2017 A8-0328/6 

Módosítás  6 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE 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 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; 

úgy véli, hogy az indokolatlan késlekedés 

a megkezdett kötelezettségszegési és EU 

Pilot eljárások kezelésében, vagy a 

végleges eredmények hiánya ugyancsak 

tartozhat a hivatali visszásságok körébe; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.11.2017 A8-0328/7 

Módosítás  7 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE 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 lényeges 

információkat, ideértve elsősorban és 

főként az egyes tagállamok különféle 

ügyek kapcsán elfoglalt álláspontját; úgy 

véli, hogy a tanácsi munkacsoportok 

tanácskozásai eredményeinek nyilvánosan 

hozzáférhetővé tétele segítene megérteni 

bizonyos határozatok hátterét; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Módosítás  8 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. üdvözli az ombudsmannak a 

köztisztviselők lobbistákkal való 

kapcsolattartására vonatkozó gyakorlati 

ajánlásait; sürgeti az ombudsmant, hogy 

képzések, szemináriumok és kapcsolódó 

támogató intézkedések révén 

gondoskodjon ezen ajánlások 

ismertségének növeléséről a személyzet 

tagjai körében valamennyi uniós 

intézményben, és felszólítja az összes 

uniós intézményt, hogy hajtsák végre az 

ombudsman helyes hivatali magatartására 

vonatkozó kódexét és az ENSZ dohányzás 

visszaszorításáról szóló keretegyezménye 

szerinti átláthatósági intézkedéseket; 

26. üdvözli az ombudsmannak a 

köztisztviselők lobbistákkal való 

kapcsolattartására vonatkozó gyakorlati 

ajánlásait; sürgeti az ombudsmant, hogy 

képzések, szemináriumok és kapcsolódó 

támogató intézkedések révén 

gondoskodjon ezen ajánlások 

ismertségének növeléséről a személyzet 

tagjai körében valamennyi uniós 

intézményben, és felszólítja az összes 

uniós intézményt, hogy hajtsák végre az 

ombudsman helyes hivatali magatartására 

vonatkozó kódexét és az ENSZ dohányzás 

visszaszorításáról szóló keretegyezménye 

szerinti átláthatósági intézkedéseket; 

ismételten szorgalmazza, hogy a jelenlegi 

jogalkotási ciklus során kötelező érvényű 

rendelet elfogadásával hathatósan 

erősítsék meg a helyes hivatali magatartás 

európai kódexét; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Módosítás  9 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  29c. felkéri az ombudsmant, hogy 

mélyrehatóbban vizsgálja meg az uniós 

ügynökségek gyakorlatait, különös 

figyelemmel az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóságra és az 

Európai Vegyianyag-ügynökségre a 

Monsanto-dokumentumok, valamint 

annak a titoktartást, az 

összeférhetetlenséget és az ügynökségek 

általános megítélését érintő lehetséges 

következményei vonatkozásában; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Módosítás  10 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  33b. javasolja az európai ombudsman 

alapokmányának felülvizsgálatát annak 

érdekében, hogy felhatalmazzák az 

európai uniós intézmények és testületek 

dokumentumaihoz való nyilvános 

hozzáférésről szóló 1049/2001(EK) 

rendelet állítólagos megsértésének 

kivizsgálására és a vonatkozó 

dokumentumok rendelkezésre bocsátására 

vonatkozó határozat meghozatalára; 

Or. en 

 

 


