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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság Európai Munkaügyi Hatóságra irányuló javaslatát, és úgy véli, 

hogy ez fontos lépést jelent a szociális jogok európai pillérének kiépítése során. Habár a 

Bizottság javaslata megfelelő kiindulópontnak bizonyul, az előadó javasolja a Hatóság 

szélesebb hatáskörrel való felruházását annak érdekében, hogy a testület sikeresen be tudja 

tölteni szerepét, és az eddigi struktúrák hasznos kiegészítéseként szolgáljon. 

Új prioritásként a Hatóság finanszírozása kizárólag új forrásokból – nem pedig a meglévő 

programok kárára – fedezhető. A Bizottság azt javasolja, hogy a Hatóság költségvetésének 

70%-át a jelenlegi többéves pénzügyi kereten belül a foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai uniós programjából (EaSI) származó átcsoportosítások biztosítsák. Jóllehet a 

Hatóságnak hasonló feladatokat kell ellátnia, működésének első évei a szervezet kiépítésére 

vannak szánva. A szociális ügyekkel kapcsolatos operatív kiadások nem szenvedhetnek 

csorbát, következésképpen a Hatóság pénzügyi eszközeit új forrásokból kell fedezni.

A helyszínnel kapcsolatos döntéssel kapcsolatosan az előadó az összes uniós intézmény által 

elfogadott ajánlásokra hívja fel a figyelmet, amelyek értelmében hatékony és költségtakarékos 

megközelítést kell alkalmazni. Úgy véli, hogy ennek teljesüléséhez alapvető fontosságú, hogy 

az uniós intézmények az ügynökség konkrét helyszínét is meghatározzák, és ne csupán a 

tagállamról döntsenek.

Az előadó javasolja, hogy tükröződjön a munkaerőpiaccal és a szociális ügyekkel foglalkozó 

meglévő ügynökségek irányítási szerkezete, azaz maradjon meg a háromoldalú irányítási 

struktúra. A következetesség biztosítása és a feladatok közötti átfedések elkerülése érdekében 

az EUROFOUND, a Cedefop, az ETF, az EU-OSHA, illetve a Hatóság tekintetében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a lehetséges szinergiák és az egymást átfedő feladatok területére. 

Végezetül a további módosításoknak az a célja, hogy – többek között a Parlament 

igazgatótanácsban való képviseletével és a fordítási szolgáltatások fokozott rugalmasságával 

kapcsolatban – érvényre jusson a Költségvetési Bizottság régóta képviselt álláspontja.  

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6a) Az Ügynökségnek proaktívan 
hozzá kell járulnia a nemzeti és uniós 
erőfeszítésekhez, és feladatait az uniós 
intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal 
és ügynökségekkel, valamint a 
tagállamokkal teljes körű együttműködés 
keretében kell végeznie, a párhuzamos 
munka elkerülésével, a szinergia és a 
kiegészítő jelleg előmozdításával, és 
ezáltal a koordináció és költségvetési 
megtakarítások elérésével.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A munkaerő-mobilitás és a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációja területén felmerülő 
tendenciák, kihívások vagy joghézagok 
nyomon követése érdekében a Hatóságnak 
elemzési és kockázatértékelési kapacitást 
kell kialakítania. Ennek ki kell terjednie a 
munkaerőpiaci elemzésekre és 
tanulmányokra, valamint a szakértői 
értékelésekre. A Hatóságnak figyelemmel 
kell kísérnie a készségek és az Unión belüli 
munkaerő-áramlás tekintetében jelentkező 
potenciális egyensúlyhiányokat, beleértve 
azoknak a területi kohézióra gyakorolt 
lehetséges hatásait is. A Hatóságnak a 
2014/67/EU irányelv 10. cikke szerinti 
kockázatértékelést is támogatnia kell. A 
Hatóságnak szinergiákat kell kialakítania 
más uniós ügynökségekkel, szolgálatokkal 
vagy hálózatokkal, és ki kell egészítenie 
azok munkáját. Ennek részeként a 
Hatóságnak információkat kell kérnie a 
SOLVIT-tól és a hasonló szolgáltatásoktól 
olyan ismétlődő problémákról, amelyekkel 
jogaik érvényesítése során a 
magánszemélyek és a vállalkozások 
szembesülnek a Hatóság hatáskörébe
tartozó területeken. A Hatóságnak továbbá 
indokolt hatáskörén belül elősegítenie és 

(15) A munkaerő-mobilitás és a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinációja területén felmerülő 
tendenciák, kihívások vagy joghézagok 
nyomon követése érdekében a Hatóságnak 
elemzési és kockázatértékelési kapacitást 
kell kialakítania. Ennek ki kell terjednie a 
munkaerőpiaci elemzésekre és 
tanulmányokra, valamint a szakértői 
értékelésekre. A Hatóságnak figyelemmel 
kell kísérnie a készségek és az Unión belüli 
munkaerő-áramlás tekintetében jelentkező 
potenciális egyensúlyhiányokat, beleértve 
azoknak a területi kohézióra gyakorolt 
lehetséges hatásait is. A Hatóságnak a 
2014/67/EU irányelv 10. cikke szerinti 
kockázatértékelést is támogatnia kell. A 
Hatóságnak szinergiákat kell kialakítania 
más uniós ügynökségekkel, szolgálatokkal 
vagy hálózatokkal, és ki kell egészítenie 
azok munkáját. Ennek részeként a 
Hatóságnak szorosan együtt kell működnie 
az Eurofounddal a munkaerőpiaci 
elemzések kapcsán, és információkat kell 
kérnie a SOLVIT-tól és a hasonló 
szolgáltatásoktól olyan ismétlődő 
problémákról, amelyekkel jogaik 
érvényesítése során a magánszemélyek és a 
vállalkozások szembesülnek a Hatóság 
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ésszerűsítenie a vonatkozó uniós 
jogszabályokban előírt adatgyűjtési 
tevékenységeket. Ez nem jár új 
jelentéstételi kötelezettségekkel a 
tagállamok számára.

hatáskörébe tartozó területeken. A 
Hatóságnak továbbá indokolt hatáskörén 
belül elősegítenie és ésszerűsítenie a 
vonatkozó uniós jogszabályokban előírt 
adatgyűjtési tevékenységeket. Ez nem jár 
új jelentéstételi kötelezettségekkel a 
tagállamok számára.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy a Hatóság 
teljes autonómiát és függetlenséget 
élvezzen, önálló költségvetéssel kell 
rendelkeznie, amelynek finanszírozását az 
Unió általános költségvetése, a tagállamok 
önkéntes pénzügyi hozzájárulásai és a 
Hatóság munkájában részt vevő harmadik 
országok hozzájárulásai biztosítják. 
Kivételes és kellően indokolt esetekben 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Hatóság hozzájárulási megállapodások 
vagy ad hoc támogatások 
kedvezményezettje legyen, valamint hogy 
díjat számítson fel publikációkért és 
minden általa nyújtott szolgáltatásért.

(24) Annak érdekében, hogy a Hatóság 
teljes autonómiát és függetlenséget 
élvezzen, önálló költségvetéssel kell 
rendelkeznie, amelynek finanszírozását az 
Unió általános költségvetése, a tagállamok 
önkéntes pénzügyi hozzájárulásai és a 
Hatóság munkájában részt vevő harmadik 
országok hozzájárulásai biztosítják. A 
Hatóság költségvetését a 
teljesítményalapú költségvetés-tervezés 
elvének tiszteletben tartásával kell 
kialakítani, figyelembe véve a Hatóság 
céljait és feladatainak elvárt eredményeit.
Kivételes és kellően indokolt esetekben 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
Hatóság hozzájárulási megállapodások 
vagy ad hoc támogatások 
kedvezményezettje legyen, valamint hogy 
díjat számítson fel publikációkért és 
minden általa nyújtott szolgáltatásért. Az 
Unió költségvetéséből származó 
hozzájárulás nem érinthet hátrányosan 
más uniós programokat.

Indokolás

Mivel a Hatóság működésének első évei a testület kialakítására vannak szánva, a már 
meglévő programok – például az EURES – műveleti tevékenységét nem szabad veszélyeztetni.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Hatóságnak otthont adó 
tagállamnak a lehető legjobb 
körülményeket kell biztosítania a Hatóság 
megfelelő működéséhez.

(28) A Hatóságnak otthont adó 
tagállamnak a lehető legjobb 
körülményeket kell biztosítania a Hatóság 
megfelelő működéséhez. A Hatóság 
pénzügyi megtakarítások elérése 
érdekében szorosan együttműködik más 
uniós intézményekkel, ügynökségekkel és 
szervekkel, különösen azokkal, amelyek 
székhelye ugyanabban a tagállamban 
található.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A Hatóság székhelyének 
helyszínével kapcsolatos döntés során 
teljes mértékben tekintetbe kell venni 
mind a Parlament, mind a Tanács mint 
jogalkotók előjogait, valamint a 
decentralizált ügynökségek erőforrásaival 
foglalkozó intézményközi munkacsoport 
ajánlásait. Az uniós ügynökségek 
helyszínére vonatkozó jelenlegi 
eljárásokkal összhangban az uniós 
intézményeknek nemcsak az ügynökség 
helyszínéül szolgáló tagállamot, hanem az 
adott tagállamon belüli konkrét helyszínt 
illetően is megállapodásra kell jutniuk.

Indokolás

A cél, hogy el lehessen kerülni azt, ami az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének 
meghatározása alkalmával történt, amikor a kijelölési eljárás sorshúzás útján történő döntést 
írt elő az ajánlatok egyenlősége esetén a harmadik szavazási kör végén. Emellett nem vonták 
be a döntéshozatalba az Európai Parlamentet, annak ellenére, hogy társjogalkotóként és az 
Unión belül a demokratikus elv tiszteletben tartásának első számú védnökeként előjogokkal 
rendelkezik. A döntést az Általános Ügyek Tanácsának alkalmával hozták meg, és a 
Parlamentet pusztán felszólították arra, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében erősítse 
meg a választást.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Hatóságnak együtt kell működnie 
más uniós ügynökségekkel – az azokhoz 
tartozó hatáskörökön belül –, különösen a 
foglalkoztatás és a szociálpolitika területén 
létrehozott ügynökségekkel; a Hatóságnak 
építenie kell a következő ügynökségek 
szakértelmére és törekednie kell a 
szinergiák maximalizálására: az Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért (EUROFOUND), az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop), 
az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
és az Európai Képzési Alapítvány (ETF), a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem és az 
emberkereskedelem vonatkozásában a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (Europol) és az Európai 
Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust).

(30) A Hatóságnak együtt kell működnie 
más uniós ügynökségekkel – az azokhoz 
tartozó hatáskörökön belül –, különösen a 
foglalkoztatás és a szociálpolitika területén 
létrehozott ügynökségekkel; a Hatóságnak 
építenie kell az alább felsorolt
ügynökségek szakértelmére és törekednie 
kell a szinergiák maximalizálására, 
valamint el kell kerülnie a 
párhuzamosságokat, és így pénzügyi 
megtakarításokat kell elérnie: az Európai 
Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért (EUROFOUND), az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop), 
az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
és az Európai Képzési Alapítvány (ETF), a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem és az 
emberkereskedelem vonatkozásában a 
Bűnüldözési Együttműködés Európai 
Uniós Ügynöksége (Europol) és az Európai 
Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust).

Indokolás

A közös megközelítéssel összhangban a foglalkoztatás és a munkaerőpiac területével 
foglalkozó ügynökségeknek a szinergiák kihasználásával és a kapcsolódó tevékenységeiket 
illető átfedések elkerülésével hatékonyan kell felhasználniuk a korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló forrásokat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. és 7. cikkel összhangban a) a 6. és 7. cikkel összhangban 
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elősegíti a magánszemélyek és a 
munkáltatók Unión belüli munkaerő-
mobilitással járó helyzetekben fennálló 
jogaikkal és kötelezettségeikkel 
kapcsolatos információkhoz, valamint a 
határokon átnyúló munkaerő-mobilitási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

elősegíti a magánszemélyek és a szociális 
partnerek Unión belüli munkaerő-
mobilitással járó helyzetekben fennálló 
jogaikkal és kötelezettségeikkel 
kapcsolatos információkhoz, valamint a 
határokon átnyúló munkaerő-mobilitási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) adóügyi megtakarítások elérése, a 
munka megkettőződésének elkerülése, 
továbbá a szinergia és a kiegészítő jelleg 
előmozdítása érdekében a tagállamok, az 
uniós intézmények, hivatalok és szervek 
közötti uniós szintű együttműködés és 
egyeztetés előmozdítása tevékenységeik 
során.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a tagállamok önkéntes hazatérési 
programjainak nyomon követése, amelyek 
azokat az egyéneket támogatják, akik, 
miután részt vettek a határokon átnyúló 
munkaerő-mobilitásban, haza szeretnének 
térni származási országukba.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő tájékoztatást nyújt a a) megfelelő tájékoztatást nyújt a 
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magánszemélyek és a munkáltatók Unión 
belüli munkaerő-mobilitással járó 
helyzetekben fennálló jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatban;

magánszemélyek és a munkáltatók Unión 
belüli munkaerő-mobilitással járó 
helyzetekben fennálló jogaival és 
kötelezettségeivel kapcsolatban, beleértve 
a szociális jogokkal (például 
közigazgatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és lakhatási szolgáltatások) 
kapcsolatos tájékoztatást;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő tájékoztatást nyújt a 
munkáltatók számára a munkaügyi 
szabályokról, valamint az Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekben a 
munkavállalók – ezen belül a kiküldött 
munkavállalók – számára biztosítandó élet-
és munkakörülményekről;

c) megfelelő tájékoztatást nyújt a 
szociális partnerek számára a munkaügyi 
szabályokról, valamint az Unión belüli 
munkaerő-mobilitással járó helyzetekben a 
munkavállalók – ezen belül a kiküldött 
munkavállalók – számára biztosítandó élet-
és munkakörülményekről;

Indokolás

A Hatóságnak mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalói szervezeteknek tájékoztatást kell 
nyújtania.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti hatóságokkal 
együttműködve támogatja és finanszírozza 
a származási országukon kívül munkát 
kereső vagy ott foglalkoztatott 
munkavállalóknak nyújtott tanácsadási 
szolgáltatásokat;

Indokolás

A hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy a munkavállalóknak ne csak tájékoztatást, hanem 
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tanácsot is nyújtson.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nemzeti hatóság a Hatóság 
által meghatározott határidőn belül nem 
válaszol egy adott megkeresésre, 
tájékoztatnia kell a Hatóságot ennek 
okairól.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság rendszeresen jelentést 
tesz megállapításairól a Bizottságnak, 
valamint közvetlenül az érintett 
tagállamoknak, és felvázolja a feltárt 
hiányosságok kezelésére szolgáló 
lehetséges intézkedéseket.

(3) A Hatóság félévente jelentést ad ki
megállapításairól a Bizottságnak, valamint 
közvetlenül az érintett tagállamoknak, és 
felvázolja a feltárt hiányosságok kezelésére 
szolgáló lehetséges intézkedéseket. E 
jelentéseket nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság adott esetben együttműködési 
megállapodásokat köt más decentralizált 
uniós ügynökségekkel.

A Hatóság adott esetben együttműködési 
megállapodásokat köt más decentralizált 
uniós ügynökségekkel – a koordináció, a 
szinergiák elősegítése és a tevékenységeik 
tekintetében fennálló párhuzamosságok 
költséghatékonyság céljából való 
elkerülése érdekében különösen az 
EUROFOUND-dal, a Cedefop-pal, az 
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EU-OSHA-val és az ETF-fel.

Indokolás

A közös megközelítéssel összhangban a foglalkoztatás és a munkaerőpiac területével 
foglalkozó ügynökségeknek a szinergiák kihasználásával és a kapcsolódó tevékenységeiket 
illető átfedések elkerülésével hatékonyan kell felhasználniuk a korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló forrásokat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács a tagállamok 
egy-egy magas rangú képviselőjéből és a 
Bizottság két képviselőjéből áll, akik 
valamennyien szavazati joggal 
rendelkeznek.

(1) Az igazgatótanács a tagállamok 
egy-egy magas rangú képviselőjéből, a 
tagállamok munkaadói szervezetének egy-
egy képviselőjéből, a tagállamok 
munkavállalói szervezetének egy-egy 
képviselőjéből, a Bizottság két 
képviselőjéből és az Európai Parlament 
által kinevezett egy tagból áll, akik 
valamennyien szavazati joggal 
rendelkeznek.

Indokolás

A módosítás célja, hogy tükrözze a munkaerőpiac területén tevékenykedő ügynökségek 
irányítási szerkezetét, és az Európai Parlament által kinevezett tag biztosításával növelje a 
demokratikus ellenőrzés mértékét.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az igazgatótanács ülésein négy 
képviselő – nevezetesen az 
EUROFOUND, a Cedefop, az EU-OSHA 
és az ETF egy-egy képviselője –
megfigyelőként vehet részt. 
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Indokolás

Ez a módosítás a foglalkoztatás és a munkaerőpiac területén tevékenykedő ügynökségek 
közötti fokozott koordinációt célozza.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató minden 
évben elkészíti az egységes programozási 
dokumentum tervezetét, amely az 
1271/2013/EU73 felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel összhangban és 
tekintettel a Bizottság által meghatározott 
iránymutatásokra tartalmazza különösen a 
többéves és az éves programozást.

(1) Az ügyvezető igazgató minden 
évben elkészíti az egységes programozási 
dokumentum tervezetét, amely az 
1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelettel73 összhangban és 
tekintettel a Bizottság által meghatározott 
iránymutatásokra, illetve az ügynökségek 
forrásaival foglalkozó intézményközi 
munkacsoport ajánlásaira tartalmazza 
különösen a többéves és az éves 
programozást.

__________________ __________________

73A Bizottság 1271/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. 
szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 
2013.12.7., 42. o.).

73A Bizottság 1271/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. 
szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 
cikkében említett szervekre vonatkozó 
pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 
2013.12.7., 42. o.).

Indokolás

Az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásait a Hatóságnak az 
egységes programozási dokumentum elkészítése során megfelelően figyelembe kell vennie.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előzetes előirányzat-tervezetnek a 25. 
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cikk (3) bekezdésében említett éves 
munkaprogramban kitűzött részletes 
célokon és várt eredményeken kell 
alapulnia, és a teljesítményalapú 
költségvetés-tervezés elvének megfelelően 
figyelembe kell vennie az e célok és 
eredmények eléréséhez szükséges 
pénzügyi forrásokat.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság működéséhez szükséges 
fordítási szolgáltatásokat Az Európai Unió 
Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(2) A Hatóság működéséhez szükséges 
fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió 
Szerveinek Fordítóközpontja vagy más 
fordítási szolgáltatók biztosítják a 
közbeszerzési szabályokkal összhangban 
és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által 
megállapított korlátok között.

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy némi rugalmasságot biztosítson az ügynökség számára a 
fordítási szolgáltatások vonatkozásában.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A csalás, korrupció és egyéb 
jogellenes tevékenységek elleni küzdelem 
883/2013/EK rendelettel összhangban 
történő előmozdítása céljából a Hatóság 
működésének megkezdésétől számított hat 
hónapon belül csatlakozik az OLAF belső 
vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i 
intézményközi megállapodáshoz, és a 
megállapodás mellékletében található 
minta alapján elfogadja a Hatóság 
valamennyi alkalmazottjára alkalmazandó 

(1) A csalás, korrupció és egyéb 
jogellenes tevékenységek elleni küzdelem
883/2013/EK rendelettel összhangban 
történő előmozdítása céljából a Hatóság 
működése megkezdésének napjától
csatlakozik az OLAF belső vizsgálatairól 
szóló, 1999. május 25-i intézményközi 
megállapodáshoz, és a megállapodás 
mellékletében található minta alapján 
elfogadja a Hatóság valamennyi 
alkalmazottjára alkalmazandó megfelelő 
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megfelelő rendelkezéseket. rendelkezéseket.

Indokolás

Ebben az összefüggésben a hathónapos pufferidőszak nem szükséges.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Hatóság pénzügyi 
megtakarítások elérése érdekében 
szorosan együttműködik más uniós 
intézményekkel, ügynökségekkel és 
szervekkel, különösen azokkal, amelyek 
székhelye ugyanazon a helyszínen 
található.
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