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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0411/1 

Módosítás  1 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

K preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az EU továbbra is 

megalapítása óta a legsúlyosabb 

gazdasági, szociális és politikai válsággal 

néz szembe; mivel az EU megítélését még 

inkább rontja, hogy az uniós intézmények 

‒ az egyéb jelentős belső etikai problémák 

mellett ‒ nem képesek eredményesen 

kezelni az átláthatóság hiányát az uniós 

döntéshozatali eljárás és a 

lobbitevékenységek terén; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Módosítás  2 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

S preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

S. mivel 2017. október 25-én a 

Bizottság korábbi elnöke, José Manuel 

Barroso és a Bizottság jelenlegi alelnöke 

között találkozóra került sor, amely a 

Goldman Sachs befektetési bankkal való 

hivatalos találkozóként került 

nyilvántartásba; mivel az ombudsman 

megjegyezte, hogy nem világos a találkozó 

pontos jellege; mivel az ombudsman 

kiemelte, hogy érthetőek az azzal 

kapcsolatos aggályok, hogy a korábbi 

elnök előző pozícióját és volt kollégáival 

való kapcsolatait befolyás gyakorlására és 

információszerzésre használja fel; mivel ez 

az ügy rendszerszintű problémákat vet fel 

a Bizottságnak az ilyen esetek kapcsán 

alkalmazott általános megközelítése és az 

Etikai Bizottság függetlenségének mértéke 

tekintetében; ezért kiemeli, hogy uniós 

szinten szigorúbb szabályokra van szükség 

az uniós ügynökségek közötti 

érdekellentétek megakadályozása és 

szankcionálása céljából; 

S. mivel 2017. október 25-én a 

Bizottság korábbi elnöke, José Manuel 

Barroso és a Bizottság jelenlegi alelnöke 

között találkozóra került sor, amely a 

Goldman Sachs befektetési bankkal való 

hivatalos találkozóként került 

nyilvántartásba; mivel az ombudsman 

megjegyezte, hogy nem világos a találkozó 

pontos jellege; mivel az ombudsman 

kiemelte, hogy érthetőek az azzal 

kapcsolatos aggályok, hogy a korábbi 

elnök előző pozícióját és volt kollégáival 

való kapcsolatait befolyás gyakorlására és 

információszerzésre használja fel; ezért 

kiemeli, hogy uniós szinten világosabb 

szabályokra van szükség az uniós 

ügynökségek közötti érdekellentétek 

megakadályozása és szankcionálása 

céljából; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Módosítás  3 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel az uniós intézményeknek, 

ügynökségeknek és hivataloknak 

különösen polgár- és szolgáltatásközpontú 

szemléletmódot kell alkalmazniuk az 

emberi egészség védelmével és az 

emberek, az állatok és a növények 

biztonságával kapcsolatos határozatok 

tekintetében, és megfelelően kell kezelniük 

a nyilvánosságnak a tudományos adatok 

gyűjtése és értékelése terén a teljes 

átláthatósággal, függetlenséggel és 

pontossággal kapcsolatban felmerülő 

aggályait; mivel az uniós szinten 

felhasznált tudományos adatok és az 

alkalmazott eljárások ‒ amelyek többek 

között géntechnológiával módosított 

szervezetek, peszticidek és glifozát 

engedélyezéséhez vezettek ‒ jelentős 

kritikákat és széles körű nyilvános vitát 

váltottak ki; 

Y. mivel az uniós intézményeknek, 

ügynökségeknek és hivataloknak 

különösen polgár- és szolgáltatásközpontú 

szemléletmódot kell alkalmazniuk az 

emberi egészség védelmével és az 

emberek, az állatok és a növények 

biztonságával kapcsolatos határozatok 

tekintetében, és megfelelően kell kezelniük 

a nyilvánosságnak a tudományos adatok 

gyűjtése és értékelése terén a lehető 

legmagasabb szintű átláthatósággal, 

függetlenséggel és pontossággal 

kapcsolatban felmerülő aggályait; mivel az 

uniós szinten felhasznált tudományos 

adatok és az alkalmazott eljárások ‒ 

amelyek többek között géntechnológiával 

módosított szervezetek, peszticidek és 

glifozát engedélyezéséhez vezettek ‒ 

jelentős kritikákat és széles körű nyilvános 

vitát váltottak ki; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Módosítás  4 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AC preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AC. mivel az ombudsman vizsgálatot 

végzett arról, hogy hogyan történt Martin 

Selmayr kinevezése a Bizottság 

főtitkárává, aki akkor a Tanács elnökének 

kabinetfőnöke volt; mivel az ombudsman 

hangsúlyozta, hogy a Bizottság úgy tett, 

mintha sürgősen szükség lenne a főtitkári 

pozíció betöltésére, és ezzel indokolta, 

hogy nem tett közzé álláshirdetést, 

főtitkárhelyettes-kiválasztási eljárást pedig 

nem a szerepkör betöltése érdekében 

szervezett, hanem hogy Martin Selmayr 

gyorsan, kétlépéses kinevezéssel főtitkár 

lehessen; mivel Martin Selmayr 

kinevezésével kapcsolatban az 

ombudsman négy rendbeli hivatali 

visszásságot talált abból eredően, hogy a 

Bizottság nem követte megfelelően az 

alkalmazandó szabályokat, azok 

tartalmától és szellemétől is eltérve; 

AC. mivel az ombudsman vizsgálatot 

végzett arról, hogy hogyan történt Martin 

Selmayr kinevezése a Bizottság 

főtitkárává, aki akkor a Tanács elnökének 

kabinetfőnöke volt; 

Or. en 



 

AM\1171301HU.docx  PE631.567v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0411/5 

Módosítás  5 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. hangsúlyozza a maximális 

átláthatóság és nyilvános hozzáférés 

fontosságát az uniós intézmények 

dokumentumai tekintetében; kiemeli az 

ombudsman módszeres munkáját, melynek 

során eseti megközelítés alapján, és a saját 

kezdeményezésű vizsgálatok számának 

növelésével derítette fel a visszásságokat; 

6. hangsúlyozza a lehető 

legmagasabb szintű átláthatóság és a jobb 

nyilvános hozzáférés fontosságát az uniós 

intézmények dokumentumai tekintetében; 

kiemeli az ombudsman módszeres 

munkáját, melynek során eseti 

megközelítés alapján, és a saját 

kezdeményezésű vizsgálatok számának 

növelésével derítette fel a visszásságokat; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Módosítás  6 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. elismeri, hogy a lehető legnagyobb 

átláthatóságra van szükség az uniós 

döntéshozatali eljárás során, és üdvözli, 

hogy az ombudsman vizsgálja a három fő 

uniós intézmény közötti informális 

tárgyalások („háromoldalú egyeztetések”) 

szokásos gyakorlatát; támogatja a 

háromoldalú egyeztetések valamennyi 

dokumentumának közzétételét, a Bíróság 

döntéseinek megfelelően; 

12. elismeri, hogy a lehető 

legmagasabb szintű átláthatóságra van 

szükség az uniós döntéshozatali eljárás 

során, és üdvözli, hogy az ombudsman 

vizsgálja a három fő uniós intézmény 

közötti informális tárgyalások 

(„háromoldalú egyeztetések”) szokásos 

gyakorlatát; támogatja a háromoldalú 

egyeztetések valamennyi dokumentumának 

közzétételét, a Bíróság döntéseinek 

megfelelően; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Módosítás  7 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. határozottan úgy véli, hogy további 

késedelem nélkül végre kell hajtani az 

ombudsmannak az EBB átláthatósági 

politikájára vonatkozó ajánlásait; felhívja 

az EBB-t, hogy haladéktalanul kezdje el a 

‒ többek között csalási és korrupciós 

ügyek közben és után indított ‒ 

könyvvizsgálatok, ellenőrzések és 

vizsgálatok során gyűjtött információkhoz 

és dokumentumokhoz való hozzáférés 

megtagadására vonatkozó vélelem 

megszüntetését; 

13. határozottan úgy véli, hogy további 

késedelem nélkül végre kell hajtani az 

ombudsmannak az EBB átláthatósági 

politikájára vonatkozó ajánlásait; 

emlékeztet arra, hogy ez a politika a 

nyilvánosságra hozatal elvére épül, és 

ennek keretében mindenki hozzáférhet az 

EBB csoport dokumentumaihoz és 

információihoz; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Módosítás  8 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. kéri, hogy az Európai Beruházási 

Bank (EBB) csoport tájékoztatáspolitikai 

irányelvei biztosítsanak egyre magasabb 

szintű átláthatóságot az árképzési 

politikájával és az irányító szerveivel 

kapcsolatos irányadó elvek tekintetében; 

kéri, hogy tegyék közzé az EBB csoport 

irányító bizottsága üléseiről készült 

jegyzőkönyveket; 

14. kéri az EBB-t, hogy fokozza az 

átláthatóságot, például a részletes 

jegyzőkönyvek közzététele és az 

információkhoz való hozzáférés 

biztosítása révén mind intézményen belül, 

mind a Parlament, a többi intézmény, 

valamint a nyilvánosság részére, különös 

tekintettel a szerződéskötési és az 

alvállalkozói rendszerre, a belső 

vizsgálatok eredményeire, valamint a 

tevékenységek és programok 

kiválasztására, nyomon követésére és 

értékelésére; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Módosítás  9 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. hangsúlyozza, hogy az uniós 

jogalkotási eljárás során rögzíteni kell, 

valamint időben és hozzáférhető módon 

nyilvánossá kell tenni a tagállamok 

álláspontjait a Tanácson belül, mivel a 

demokratikus legitimitás elvén alapuló 

rendszerben a társjogalkotóknak felelniük 

kell tetteikért a nyilvánosság előtt; úgy 

véli, hogy a nemzeti kormányok uniós 

jogszabályokra vonatkozó álláspontját 

illetően a Tanács nagyobb 

elszámoltathatósága, többek között a 

jogalkotási dokumentumok nyilvánosságra 

bocsátása a jogalkotási folyamat során, 

elősegítené a döntéshozatali folyamat 

átláthatóságának hiányával kapcsolatos 

problémák kezelését és a „Brüsszel 

hibáztatása” jelenség mérséklését olyan 

döntésekkel kapcsolatban, amelyeket 

végsősoron maguk a tagállamok hoztak; 

határozottan kéri, hogy a Tanács az 

EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésének 

értelmében vizsgálja felül a bizalmas 

kezelésre vonatkozó politikáját annak 

érdekében, hogy munkája során a 

legmagasabb szintű átláthatóságot 

biztosítsa; 

15. hangsúlyozza, hogy az uniós 

jogalkotási eljárás során rögzíteni kell, 

valamint időben és hozzáférhető módon 

nyilvánossá kell tenni a tagállamok 

álláspontjait a Tanácson belül, mivel a 

demokratikus legitimitás elvén alapuló 

rendszerben a társjogalkotóknak felelniük 

kell tetteikért a nyilvánosság előtt; úgy 

véli, hogy a nemzeti kormányok uniós 

jogszabályokra vonatkozó álláspontját 

illetően a Tanács nagyobb 

elszámoltathatósága – többek között a 

jogalkotási dokumentumok nyilvánosságra 

bocsátása – elősegítené a döntéshozatali 

folyamat átláthatóságának hiányával 

kapcsolatos problémák kezelését és a 

„Brüsszel hibáztatása” jelenség 

mérséklését olyan döntésekkel 

kapcsolatban, amelyeket végsősoron 

maguk a tagállamok hoztak; határozottan 

kéri, hogy a Tanács az EUMSZ 15. cikk 

(3) bekezdésének értelmében vizsgálja 

felül a bizalmas kezelésre vonatkozó 

politikáját annak érdekében, hogy munkája 

során a legmagasabb szintű átláthatóságot 

biztosítsa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Módosítás  10 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a lehető legnagyobb 

átláthatóságot és a dokumentumokhoz és 

információkhoz való teljes hozzáférést, 

különös tekintettel a beérkezett petíciókkal 

kapcsolatos EU Pilot eljárásokra, valamint 

biztosítson teljes átláthatóságot és teljes 

hozzáférést a már lezárt EU Pilot, illetve 

kötelezettségszegési eljárásokkal 

kapcsolatban; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a lehető legmagasabb szintű 

átláthatóságot és a dokumentumokhoz és 

információkhoz való teljes hozzáférést, 

különös tekintettel a beérkezett petíciókkal 

kapcsolatos EU Pilot eljárásokra, valamint 

a már lezárt EU Pilot, illetve 

kötelezettségszegési eljárásokkal 

kapcsolatban; 

Or. en 

 

 


