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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0050/29

Módosítás 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 3 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az uniós intézmények, hivatalok és 
szervek tisztviselői és egyéb alkalmazottai 
az ombudsman felhívására kötelesek 
tanúvallomást tenni az ombudsman 
valamely folyamatban lévő vizsgálatával 
kapcsolatos tényekről. A szóban forgó 
tisztviselő vagy alkalmazott intézménye, 
szervezete vagy hivatala nevében 
nyilatkozik. A tisztviselőt vagy 
alkalmazottat továbbra is kötik a rá 
vonatkozó szabályokból eredő 
kötelezettségek.

Az uniós intézmények, hivatalok és 
szervek tisztviselői és egyéb alkalmazottai 
az ombudsman felhívására kötelesek 
tanúvallomást tenni az ombudsman 
valamely folyamatban lévő vizsgálatával 
kapcsolatos tényekről. A szóban forgó 
tisztviselő vagy alkalmazott intézménye, 
szervezete vagy hivatala nevében 
nyilatkozik. A tisztviselőt vagy 
alkalmazottat továbbra is kötik a rá 
vonatkozó szabályokból eredő 
kötelezettségek. Amennyiben hivatali 
titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk, 
az nem értelmezhető úgy, mint amely 
kiterjed a zaklatással vagy hivatali 
visszásságokkal kapcsolatos panaszok 
vagy vizsgálatok szempontjából releváns 
információkra.
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6.2.2019 A8-0050/30

Módosítás 30
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 3 cikk – 4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(4) A nemzeti joguk által lehetővé tett 
mértékben a tagállamok illetékes hatóságai 
az ombudsman kérelmére vagy saját 
kezdeményezésükre sürgősen 
megküldenek az ombudsman számára 
minden olyan információt vagy 
dokumentumot, amely segíthet az uniós 
intézmények, szervek vagy hivatalok 
eljárásában felmerülő hivatali visszásságok 
tisztázásában. Ha az említett információ 
vagy dokumentum a bizalmas információk 
kezelésére vonatkozó nemzeti jog hatálya 
alá vagy olyan rendelkezés hatálya alá 
tartozik, amely annak közlését 
megakadályozza, az érintett tagállam 
hozzáférést engedhet az ombudsman 
számára ezen információhoz vagy 
dokumentumhoz, ha az ombudsman 
vállalja, hogy azt a továbbító hatósággal 
kötött megállapodásnak megfelelően 
kezeli. A dokumentum leírását minden 
esetben rendelkezésre kell bocsátani.

(4) A nemzeti joguk által lehetővé tett 
mértékben a tagállamok illetékes hatóságai 
az ombudsman kérelmére vagy saját 
kezdeményezésükre sürgősen 
megküldenek az ombudsman számára 
minden olyan információt vagy 
dokumentumot, amely segíthet az uniós 
intézmények, szervek vagy hivatalok 
eljárásában felmerülő hivatali visszásságok 
tisztázásában. Ha az említett információ 
vagy dokumentum a bizalmas információk 
kezelésére vonatkozó nemzeti jog hatálya 
alá vagy olyan rendelkezés hatálya alá 
tartozik, amely annak közlését 
megakadályozza, az érintett tagállam 
hozzáférést engedhet az ombudsman 
számára ezen információhoz vagy 
dokumentumhoz, ha az ombudsman 
vállalja, hogy azt a továbbító hatósággal 
kötött megállapodásnak megfelelően 
kezeli. A dokumentum részletes leírását és 
a továbbítás megtagadásának indokolását 
minden esetben rendelkezésre kell 
bocsátani.
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6.2.2019 A8-0050/31

Módosítás 31
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 3 cikk – 6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(6) Amennyiben az ombudsman egy 
vizsgálatot követően hivatali visszásságot 
tár fel, az ombudsman tájékoztatja az 
érintett intézményt, szervet vagy hivatalt, 
és adott esetben ajánlástervezetet terjeszt 
elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény, 
szerv vagy hivatal három hónapon belül 
részletes véleményt küld az ombudsman 
részére. Az ombudsman az intézmény, 
szerv vagy hivatal kérésére a határidőt 
legfeljebb két hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha az érintett 
intézmény, szerv, vagy hivatal a három 
hónapos határidőn belül, illetve a 
meghosszabbított határidőn belül nem 
nyilvánított véleményt, az ombudsman e 
vélemény nélkül is lezárhatja a vizsgálatot.

(6) Amennyiben az ombudsman egy 
vizsgálatot követően hivatali visszásságot 
tár fel, az ombudsman tájékoztatja az 
érintett intézményt, szervet vagy hivatalt, 
és adott esetben ajánlástervezetet terjeszt 
elő. Az ily módon tájékoztatott intézmény, 
szerv vagy hivatal három hónapon belül 
részletes véleményt küld az ombudsman 
részére. Az ombudsman az intézmény, 
szerv vagy hivatal indokolással ellátott 
kérésére a határidőt legfeljebb két hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha az érintett 
intézmény, szerv, vagy hivatal a három 
hónapos határidőn belül, illetve a 
meghosszabbított határidőn belül nem 
nyilvánított véleményt, az ombudsman e 
vélemény nélkül is lezárhatja a vizsgálatot.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/32

Módosítás 32
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 3 cikk – 7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(7) Az ombudsman ezt követően 
jelentést küld az érintett intézménynek, 
szervnek vagy hivatalnak, és – különösen, 
ha a feltárt hivatali visszásság jellege vagy 
nagyságrendje ezt szükségessé teszi – az 
Európai Parlamentnek. Az ombudsman a 
jelentésben ajánlásokat tehet. Az 
ombudsman tájékoztatja a panaszost a 
vizsgálat eredményéről, az érintett 
intézmény, szerv vagy hivatal 
véleményéről, valamint az ombudsman 
jelentésében megfogalmazott esetleges 
ajánlásokról.

(7) Az ombudsman ezt követően 
jelentést küld az érintett intézménynek, 
szervnek vagy hivatalnak, és az Európai 
Parlamentnek. Az ombudsman a 
jelentésben ajánlásokat tehet. Az 
ombudsman tájékoztatja a panaszost a 
vizsgálat eredményéről, az érintett 
intézmény, szerv vagy hivatal 
véleményéről, valamint az ombudsman 
jelentésében megfogalmazott esetleges 
ajánlásokról.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/33

Módosítás 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 3 cikk – 9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(9) Az ombudsman az érintett 
intézménnyel, szervvel vagy hivatallal 
együtt minden lehetséges módon olyan 
megoldást keres, amely a hivatali 
visszásságot megszünteti, és orvosolja a 
panaszt. Az ombudsman az érintett 
intézmény, szerv vagy hivatal esetleges 
észrevételeivel együtt tájékoztatja a 
panaszost a javasolt megoldásról. A 
panaszos, ha kívánja, jogosult 
észrevételeket benyújtani az 
ombudsmanhoz.

(9) Az ombudsman az érintett 
intézménnyel, szervvel vagy hivatallal 
együtt minden lehetséges módon olyan 
megoldást keres, amely a hivatali 
visszásságot megszünteti, és orvosolja a 
panaszt. Az ombudsman az érintett 
intézmény, szerv vagy hivatal esetleges 
észrevételeivel együtt tájékoztatja a 
panaszost a javasolt megoldásról. A 
panaszos, ha kívánja, bármely szakaszban 
jogosult észrevételeket vagy a panasz 
benyújtásának időpontjában még nem 
ismert kiegészítő információkat benyújtani 
az ombudsmanhoz.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/34

Módosítás 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ha az ombudsman úgy ítéli meg, hogy a 
vizsgálata során tudomására jutott tények 
esetleg a büntetőjog hatálya alá tartoznak, 
erről értesíti az illetékes nemzeti 
hatóságokat, továbbá – amennyiben az ügy 
a hatáskörükbe tartozik – értesíti az 
Európai Csalás Elleni Hivatalt és az 
Európai Ügyészséget. Adott esetben az 
ombudsman értesíti azt az uniós 
intézményt, szervet vagy hivatalt is, 
amelyhez az érintett tisztviselő vagy 
alkalmazott tartozik, és amely 
alkalmazhatja az Európai Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. 
jegyzőkönyv 17. cikkének második 
bekezdését.

Ha az ombudsman úgy ítéli meg, hogy a 
vizsgálata során tudomására jutott tények 
esetleg a büntetőjog hatálya alá tartoznak, 
erről értesíti az illetékes nemzeti 
hatóságokat, továbbá – amennyiben az ügy 
a hatáskörükbe tartozik – értesíti az 
Európai Csalás Elleni Hivatalt és az 
Európai Ügyészséget, és ennek 
megfelelően stratégiai partnerségeket 
alakít ki ezekkel az ügynökségekkel. Adott 
esetben az ombudsman értesíti azt az uniós 
intézményt, szervet vagy hivatalt is, 
amelyhez az érintett tisztviselő vagy 
alkalmazott tartozik, és amely 
alkalmazhatja az Európai Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. 
jegyzőkönyv 17. cikkének második 
bekezdését.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/35

Módosítás 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
(2018/2080(INL))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Melléklet – 5 cikk – 1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk 
(1) bekezdésében említettektől eltérő 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti 
kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben 
foglalt feltételeknek és korlátozásoknak 
megfelelően kezelik.

Az ombudsman és munkatársai a 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti 
kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben 
foglalt feltételeknek és korlátozásoknak 
megfelelően kezelik.

Or. en


