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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0469/79 

Módosítás  79 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén 

az Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az igazságszolgáltatás 

függetlensége különösen azt előfeltételezi, 

hogy az érintett szerv teljes egészében 

önállóan gyakorolhatja igazságszolgáltatási 

feladatait anélkül, hogy hierarchikus 

korlátozás hatálya alá tartozna vagy 

bármely más szervnek alárendelt lenne, 

továbbá anélkül, hogy bármilyen forrásból 

származó utasítást fogadna el, és így védett 

az olyan külső beavatkozásokkal vagy 

nyomással szemben, amelyek hátrányosan 

befolyásolhatják tagjainak független 

ítélőképességét és hatást gyakorolhatnak 

döntéseikre. A függetlenségi és 

pártatlansági garanciák olyan szabályok 

meglétét igénylik – különösen, ami a fórum 

összetételét, a kinevezést, a megbízatás 

időtartamát, valamint a kizárási okokat és a 

tagok elmozdítását illeti –, amelyek a 

jogalanyok számára biztosítják minden, az 

említett fórum külső tényezők általi 

befolyásolhatóságára, valamint az ütköző 

érdekek vonatkozásában való 

semlegességére vonatkozó jogos kétség 

kizárását. 

(7) Az igazságszolgáltatás 

függetlensége különösen azt előfeltételezi, 

hogy az érintett szerv teljes egészében 

önállóan gyakorolhatja igazságszolgáltatási 

feladatait anélkül, hogy hierarchikus 

korlátozás hatálya alá tartozna vagy 

bármely más szervnek alárendelt lenne, 

továbbá anélkül, hogy bármilyen forrásból 

származó utasítást fogadna el, és így védett 

az olyan külső beavatkozásokkal vagy 

nyomással szemben, amelyek hátrányosan 

befolyásolhatják tagjainak független 

ítélőképességét és hatást gyakorolhatnak 

döntéseikre. Az igazságszolgáltatás 

függetlensége azt is feltételezi, hogy 

egyenlő távolságot tartanak a jogvitában 

részt vevő felektől, illetve e feleknek a 

jogvita tárgyához fűződő mindenkori 

érdekeitől. E szempont megköveteli az 

objektivitást, valamint azt, hogy a jogvita 

megoldása során a jogszabály szigorú 

alkalmazásán kívül semmilyen más érdek 

ne érvényesüljön. A függetlenségi és 

pártatlansági garanciák olyan szabályok 

meglétét igénylik – különösen, ami a fórum 

összetételét, a kinevezést, a megbízatás 

időtartamát, valamint az elfogultsági 

okokat, a kizárási okokat és a tagok 

elmozdítását illeti –, amelyek a jogalanyok 
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számára biztosítják minden, az említett 

fórum külső tényezők általi 

befolyásolhatóságára, valamint az ütköző 

érdekek vonatkozásában való 

semlegességére vonatkozó jogos kétség 

kizárását. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/80 

Módosítás  80 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén 

az Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A függetlenség követelménye azt is 

feltételezi, hogy az ítélethozatal 

feladatával megbízott személyekre 

vonatkozó fegyelmi felelősségi rendszer 

tartalmazza az ahhoz szükséges 

garanciákat, hogy elkerülhető legyen 

annak veszélye, hogy ezt a rendszert a 

bírósági határozatok tartalmának politikai 

felülvizsgálatát szolgáló rendszerként 

alkalmazzák. E tekintetben az olyan 

szabályok megalkotása, amelyek egyaránt 

meghatározzák – többek között – a 

fegyelmi vétségnek minősülő 

magatartásokat és a konkrétan 

alkalmazandó szankciókat, illetve amelyek 

egy független fórum olyan eljárását írják 

elő, amely maradéktalanul biztosítja az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

és 48. cikkében rögzített jogokat, 

különösen a védelemhez való jogot, és 

amely biztosítja a fegyelmi testület 

határozatainak bíróság előtti 

megtámadhatóságát, az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

megőrzéséhez elengedhetetlen 

garanciáknak minősülnek. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/81 

Módosítás  81 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén 

az Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 Nyomon követés 

 A Bizottság folyamatosan nyomon követi 

és értékeli az uniós jogszabályok helyes 

végrehajtását és a jogállamiság 

tiszteletben tartását.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0469/82 

Módosítás  82 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0469/2018 

Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa 

A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén 

az Unió költségvetésének védelme 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. adott esetben a közvetett irányítás 

felfüggesztése és helyette a közvetlen 

irányítás keretében történő végrehajtás; 

Or. en 

 

 


