
 

AM\1171303HU.docx  PE631.567v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0411/11 

Módosítás  11 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten kéri egy központi 

átláthatósági platform létrehozását 

minden uniós intézmény és ügynökség 

számára; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0411/12 

Módosítás  12 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. támogatja az ombudsman arra 

vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 

javítsa az uniós lobbitevékenységek 

átláthatóságát; hangsúlyozza, hogy 

megfelelő jogalkotási aktust kell elfogadni 

annak érdekében, hogy az uniós 

átláthatósági nyilvántartás kötelező legyen 

és jogilag kötelező érvényűvé váljon 

valamennyi uniós intézmény, ügynökség és 

érdekvédelmi képviselő számára, ezáltal 

biztosítva a lobbizás teljes körű 

átláthatóságát; 

19. támogatja az ombudsman arra 

vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 

javítsa az uniós lobbitevékenységek 

átláthatóságát; hangsúlyozza, hogy 

megfelelő jogalkotási aktust kell elfogadni 

annak érdekében, hogy az uniós 

átláthatósági nyilvántartás kötelező legyen 

és jogilag kötelező érvényűvé váljon 

valamennyi uniós intézmény, ügynökség és 

érdekvédelmi képviselő számára, ezáltal 

biztosítva a lobbizás lehető legmagasabb 

szintű átláthatóságát; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Módosítás  13 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. hangsúlyozza, hogy rendszeresen 

frissíteni, és nagymértékben javítani kell az 

uniós átláthatósági nyilvántartásban 

szereplő adatok pontosságát, beleértve a 

lobbitevékenységet folytató ügyvédi irodák 

arra vonatkozó kötelezettségét, hogy 

minden ügyfelüket be kell jelenteniük; 

hangsúlyozza, hogy a lobbisták 

befolyására vonatkozó valamennyi 

információt ingyenesen, közérthető és 

könnyen hozzáférhető formában kell a 

nyilvánosság rendelkezésére bocsátani; 
úgy gondolja, hogy biztosítani kell 

valamennyi érdekképviselő 

finanszírozásának teljes átláthatóságát; 

szorgalmazza minden olyan szervezet 

kizárását az átláthatósági 

nyilvántartásból, amely megsérti a 

„forgóajtó-jelenségre” vonatkozó 

szabályokat; 

20. hangsúlyozza, hogy rendszeresen 

frissíteni, és nagymértékben javítani kell az 

uniós átláthatósági nyilvántartásban 

szereplő adatok pontosságát; véleménye 

szerint a szakmai tanácsadó cégeknek, 

ügyvédi irodáknak és önfoglalkoztató 

tanácsadóknak meg kell adniuk a 

nyilvántartás hatálya alá tartozó 

tevékenységeik pontos kiterjedését, 

ugyanakkor elismeri, hogy egyes 

tagállamok nemzeti jogszabályai bizonyos 

személyeket meggátolhatnak abban, hogy 

eleget tehessenek az átláthatósági 

nyilvántartás követelményeinek; úgy 

gondolja, hogy biztosítani kell valamennyi 

érdekképviselő finanszírozásának teljes 

átláthatóságát;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Módosítás  14 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. kiemeli az ombudsman azon 

megállapításait, amelyek szerint az EKB 

elnökének a G30-as csoportban 

fenntartott tagsága hivatali visszásságnak 

minősül, mivel az EKB magánpénzügyi 

érdekektől való függetlensége sérülhet; 

hangsúlyozza, hogy az EKB 

Igazgatóságának tagjai elvileg nem 

lehetnek egyszerre olyan fórumok vagy 

más szervezetek tagjai, amelyekben az 

EKB által felügyelt bankok igazgatósági 

tagjai is részt vesznek. tudomásul veszi az 

ombudsman 2018. január 15-i ajánlásait 

az EKB elnökének és döntéshozó 

szerveinek a G30-csoportban való 

részvételéről, és sürgeti az EKB-t, hogy 

módosítsa a vonatkozó szabályokat annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

gyakorlatban a legszigorúbb etikai és 

elszámoltathatósági normákat 

alkalmazzák; 

21. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

EKB függetlensége biztosítja, hogy az 

igazgatótanács tagjai – felelősen és a 

megfelelő elszámoltathatósági szabályok 

tiszteletben tartása mellett – szabadon 

dönthessenek a fórumokon – többek 

között a szélesebb nyilvánosság számára 

nem nyitott fórumokon – való részvételről, 

amennyiben úgy ítélik meg, hogy az 

szükséges az EKB monetáris politikája 

legmegfelelőbb megvalósításának 

biztosításához; tudomásul veszi az 

ombudsman 2018. július 5-i véleményét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0411/15 

Módosítás  15 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. úgy véli, hogy a Bizottság nem 

tartotta tiszteletben az átláthatóság, az 

etika és a jogállamiság elveit Martin 

Selmayr új bizottsági főtitkárrá történő 

kinevezésére szolgáló eljárás során; 

erősen nehezményezi a Bizottság azon 

döntését, hogy megerősítette Martin 

Selmayr kinevezését új főtitkárként, és 

ezzel figyelmen kívül hagyta az unió 

polgárainak kiterjedt és széles körű 

kritikáit, valamint azt, hogy ez az Európai 

Unió egészének hírnevét csorbította; 

hangsúlyozza, hogy Martin Selmayrnek le 

kell mondania a Bizottság főtitkári 

posztjáról, és felszólítja a Bizottságot, 

hogy dolgozzon ki új eljárást a főtitkári 

kinevezéshez, amely biztosítja az 

átláthatóság, az etika és a jogállamiság 

legmagasabb szintű normáinak betartását; 

22. felszólítja a Bizottságot, hogy 

dolgozzon ki új eljárást a főtitkári 

kinevezéshez, amely biztosítja az 

átláthatóság, az etika és a jogállamiság 

legmagasabb szintű normáinak betartását; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Módosítás  16 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. felhívja az ombudsmant, hogy 

folytassa az uniós intézményeken belüli 

etikai szabályok szigorítására irányuló 

munkáját a „forgóajtó-jelenség” 

problémájának megoldása, valamint az 

összes kapcsolódó információ teljes 

átláthatóságának garantálása érdekében, 

ideértve az összes érintett uniós vezető 

tisztviselő nevének gyors közzétételét; 

érdeklődve várja az ombudsman azzal 

kapcsolatos vizsgálatát, hogyan hajtja 

végre a Bizottság a „forgóajtó-jelenség” 

esetei kezelésének javítására vonatkozó 

iránymutatásait és javaslatait, beleértve az 

ilyen helyzetek és a lehetséges visszaélések 

megelőzését és szankcionálását célzó 

törvényi szabályozások elfogadásának 

lehetőségét; 

23. felhívja az ombudsmant, hogy 

folytassa az uniós intézményeken belüli 

etikai szabályok szigorítására irányuló 

munkáját a „forgóajtó-jelenség” 

problémájának megoldása, valamint az 

összes kapcsolódó információ lehető 

legmagasabb szintű átláthatóságának 

garantálása érdekében, ideértve az összes 

érintett uniós vezető tisztviselő nevének 

gyors közzétételét; érdeklődve várja az 

ombudsman azzal kapcsolatos vizsgálatát, 

hogyan hajtja végre a Bizottság a 

„forgóajtó-jelenség” esetei kezelésének 

javítására vonatkozó iránymutatásait és 

javaslatait, beleértve az ilyen helyzetek és a 

lehetséges visszaélések megelőzését és 

szankcionálását célzó törvényi 

szabályozások elfogadásának lehetőségét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0411/17 

Módosítás  17 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. ismét felhívja a Bizottságot, hogy 

garantálja a korábbi biztosok által a 

hivatali idejüket követően betöltött állások 

proaktív közzétételét és teljes 

átláthatóságát; felhívja a Bizottságot az 

Etikai Bizottság teljesen független 

elszámoltathatóságának biztosítására, és 

arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 

továbbra is állapítsa meg és jelentse be az 

Etikai Bizottság tagjai körében előforduló 

összeférhetetlenség lehetséges eseteit; 

27. ismét felhívja a Bizottságot, hogy 

garantálja a korábbi biztosok által a 

hivatali idejüket követően betöltött állások 

proaktív közzétételét és lehető 

legmagasabb szintű átláthatóságát; felhívja 

a Bizottságot az Etikai Bizottság teljesen 

független elszámoltathatóságának 

biztosítására, és arra ösztönzi az 

ombudsmant, hogy továbbra is állapítsa 

meg és jelentse be az Etikai Bizottság 

tagjai körében előforduló 

összeférhetetlenség lehetséges eseteit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Módosítás  18 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. gratulál az ombudsmannak a 

Tanács jogalkotási folyamatáról szóló 

stratégiai vizsgálatáért (OI/2/2017/TE), és 

sajnálja, hogy a Tanács nem reagált annak 

eredményeire a határidőn belül; 

megállapítja, hogy ez sajnos visszatérő 

téma, amely folyamatosan megjelenik az 

ombudsmannak benyújtott panaszokban is; 

úgy véli azonban, hogy az Unió 

demokratikus élete és a szerte a 

kontinensen élő polgárok hatékony 

részvétele szempontjából komolyan kell 

venni ezt a problémát, mert hátráltatja az 

alkotmányszerződések és az Alapjogi 

Charta végrehajtását; tudomásul veszi ezzel 

kapcsolatban az ombudsman egy 

közelmúltbeli ügyben (1272/2017/LP – a 

Tanács nem hajlandó hozzáférést 

biztosítani a Jogi Szolgálat véleményéhez 

az átláthatósági nyilvántartásról szóló 

intézményközi megállapodás tekintetében) 

tett megállapításait, melyekben arra utalt, 

hogy a kérdés az intézményi egyensúly 

elvét veszélyezteti, és sérti a jóhiszemű, 

kölcsönös együttműködés alapvető 

gyakorlatát; rámutat arra, hogy a kérelem 

elutasítása után nem lehet eseti alapon 

utólagos ellenőrzéseket végezni; 

28. gratulál az ombudsmannak a 

Tanács jogalkotási folyamatáról szóló 

stratégiai vizsgálatáért (OI/2/2017/TE), és 

sajnálja, hogy a Tanács nem reagált annak 

eredményeire a határidőn belül; 

megállapítja, hogy ez sajnos visszatérő 

téma, amely folyamatosan megjelenik az 

ombudsmannak benyújtott panaszokban is; 

úgy véli azonban, hogy az Unió 

demokratikus élete és a szerte a 

kontinensen élő polgárok hatékony 

részvétele szempontjából komolyan kell 

venni ezt a problémát, mert hátráltatja az 

alkotmányszerződések és az Alapjogi 

Charta végrehajtását; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Módosítás  19 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. sürgeti az ombudsmant, hogy 

indítson stratégiai vizsgálatot annak 

megállapítása érdekében, hogy az uniós 

szervek és hivatalok, úgymint az Európai 

Vegyianyag-ügynökség (ECHA), az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

(EFSA) és az Európai 

Gyógyszerügynökség (EMA), biztosítják-e, 

hogy a tudományos adatok gyűjtése, 

vizsgálata és közzététele teljes mértékben 

független, átlátható, pártatlan, pontos és 

összeférhetetlenségtől mentes legyen, és 

hogy megfelelő politikákat és eljárási 

biztosítékokat alkalmaznak-e, különösen a 

géntechnológiával módosított szervezetek, 

a glifozát, a peszticidek, a 

növényegészségügyi és biocid termékek és 

a gyógyszerek esetében; ennek 

tekintetében további vizsgálatot javasol a 

tudományos bizottságok és testületek 

összetételéről és kiválasztási eljárásairól a 

teljes függetlenségük biztosítása 

érdekében, valamint javasolja a 

legszigorúbb rendszerek bevezetését a 

potenciális összeférhetetlenségek 

megakadályozása érdekében; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Módosítás  20 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. kéri, hogy biztosítsanak további 

pénzügyi és emberi erőforrásokat az 

ombudsman hivatala számára, hogy az 

képes legyen megbirkózni a jelenlegi és 

jövőbeli munkateherrel annak érdekében, 

hogy eleget tehessen azon döntő 

fontosságú feladatának, hogy javítja az 

Unión belüli megfelelő ügyintézési 

gyakorlatokat, ami létfontosságú az Unió 

polgárai számára; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Módosítás  21 

Peter Jahr 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Az európai ombudsman 2017. évi tevékenységei 

(2018/2105(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az európai 

ombudsmannak meg kell vizsgálnia, hogy 

milyen érdekellentét áll fenn a 

Bizottságnak a trojkában betöltött szerepe, 

illetve a Szerződések és a közösségi 

vívmányok őreként betöltött szerepe 

között; 

törölve 

Or. en 

 

 


