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Tisztelt Elnök Asszony!

Bizottságának „Az európai ombudsman tevékenységei – 2018-as éves jelentés” című saját 
kezdeményezésű jelentésével (2019/2134(INI)) kapcsolatban fordulok Önhöz. 2019. 
november 12-i ülésén az Alkotmányügyi Bizottság véleményt fogadott el levél formájában (a 
vélemény előadója: Paulo Rangel, ENP), amelyet ezúton továbbítok Önnek. 

Az ülésen1 a bizottság úgy határozott, hogy felkéri a Petíciós Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat.

Az Alkotmányügyi Bizottság üdvözli, hogy az európai ombudsman szoros kapcsolatot 
alakított ki az Európai Parlamenttel, és különösen annak egyes bizottságaival, köztük az 
Alkotmányügyi Bizottsággal, amellyel számos alkalommal nyílt és gyümölcsöző párbeszédet 
folytatott. 

Az Alkotmányügyi Bizottság nagyon elégedett az európai ombudsman által a referencia-
időszakban (2018) végzett tevékenységekkel, és szorgalmazza fellépésének további 
fejlesztését az éves jelentésében említett kulcsfontosságú területeken: 

 az uniós döntéshozatal elszámoltathatósága; 

1A zárószavazáson jelen voltak: Antonio Tajani, (elnök), Gabriele Bischoff, (alelnök), Charles Goerens, 
(alelnök), Giuliano Pisapia, (alelnök) Paulo Rangel, (vélemény előadója), Danuta Maria Hübner, Alexander 
Alexandrov Yordanov, Sven Simon, Trócsányi László, Richard Corbett, Domènec Ruiz Devesa, Catherine 
Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 lobbitevékenységek átláthatósága;

 a dokumentumokhoz való hozzáférés;

 alapvető jogok;

 etikai kérdések;

 uniós ügynökségek és más szervek; 

 uniós szerződések és támogatások; 

 a polgárok részvétele az uniós politikák kialakításában.  

Az Alkotmányügyi Bizottság többek között nagy jelentőséget tulajdonít a Tanács mint 
jogalkotó szerv munkamódszerei átláthatóságának, és az Ön bizottságával együtt jelentést 
készített az ombudsman vonatkozó stratégiai vizsgálatáról, amelynek fő üzenete ezúton 
megerősítést nyer2. 

Az Alkotmányügyi Bizottság nagyra értékeli, hogy az európai ombudsman határozottan 
támogatja az európai polgári kezdeményezés programot, és üdvözli, hogy az ombudsman 
hivatala nyomon fogja követni az európai polgári kezdeményezésről szóló új jogszabály 
végrehajtását3.

Végül, de nem utolsó sorban az Alkotmányügyi Bizottság tudatában van annak, hogy a 
94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat, nevezetesen az európai ombudsman a szerv 
feladatainak ellátására vonatkozó alapokmánya 1994-ben lépett hatályba, és azt legutóbb 
2008-ban módosították4. A bizottság ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ombudsman 
alapokmányát a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta nem 
igazították az új jogi kerethez. Az ombudsman alapokmánya frissítésének szükségessége 
annál is inkább sürgető, mivel az EUMSZ 228. cikk (4) bekezdése lehetővé teszi az Európai 
Parlament számára, hogy a Bizottság véleményének kikérését követően és a Tanács 
egyetértésével rendeleteket fogadjon el az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályokról és általános feltételekről.  Az Alkotmányügyi Bizottság ismételten hangsúlyozza 
a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezésének és egy, a jelenleg 
alkalmazandó jogalapnak megfelelő rendelettel való felváltásának fontosságát és sürgősségét. 
Az Alkotmányügyi Bizottság emlékeztet arra, hogy 2019 elején kezdeményezte az új 
alapokmány5 létrehozását, de még mindig várja a Tanács jóváhagyását.

2 lásd az Európai Parlamentnek az ombudsman OI/2/2017 számú, az Európai Unió Tanácsa előkészítő szerveiben 
folytatott jogalkotási viták átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálatáról szóló, 2019. január 17-i 
állásfoglalását (2018/2096(INI)) (előadók: Jo Leinen és Yana Toom). 
3Lásd az Európai Parlament és a Tanács az európai polgári kezdeményezésről szóló (EU) 2019/788 rendeletét 
(2019. április 17.) (HL L 130., 2019.5.17., 55. o.)
4Lásd az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. 
március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozatot (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.).
5Lásd az Európai Parlament 2019. február 12-i állásfoglalását az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó 
szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról (2018/2080(INL) – 
2019/0900(APP)) (Vélemény előadója: Paulo Rangel).
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Hálás lennék, ha bizottsága figyelembe venné a fenti véleményt.

Tisztelettel:

Antonio Tajani


