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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.11.2017 A8-0328/11 

Módosítás  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 A8-0328/12 

Módosítás  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 A8-0328/13 

Módosítás  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége 

2017/2126(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. ismételten hangsúlyozza, hogy 

ellenzi az átfogó gazdasági és 

kereskedelmi megállapodást (CETA); 

sajnálatát fejezi ki a kereskedelmi 

megállapodásokra – többek között a 

transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerségre (TTIP) és az átfogó 

gazdasági és kereskedelmi 

megállapodásra – vonatkozó tárgyalások 

átláthatóságának hiánya miatt, és e 

tekintetben osztja a polgárok milliói által 

kifejezésre juttatott aggályokat; gratulál a 

„Stop TTIP” elnevezésű népszerű európai 

polgári kezdeményezés sikeréhez, 

amelynek keretében 3,2 millió aláírás 

gyűlt össze, és 23 tagállamban elérte a 

szükséges támogatottságot; sajnálatosnak 

tartja, hogy a Bizottság elfogadhatatlan 

módon visszautasította a kezdeményezés 

nyilvántartásba vételét; üdvözli ezzel 

kapcsolatban az Európai Unió 

Törvényszékének 2017. május 10-i ítéletét, 

amely érvénytelenítette a Bizottság 

határozatát, és elismerte, hogy a „Stop 

TTIP” európai polgári kezdeményezés 

nem tekintendő megengedhetetlen 

beavatkozásnak egy folyamatban lévő 

jogalkotási eljárásba, sőt, az a 

demokratikus vita kellő időben való 
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megkezdésére irányuló legitim 

kezdeményezés volt; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Módosítás  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

a GUE/NGL 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 

 

 

 


