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Módosítás   1 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

1 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

1. megjegyzi, hogy az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ (a központ) finanszírozása szinte 

kizárólag az uniós költségvetésből történik; 

megjegyzi továbbá, hogy az EFTA-

tagállamok hozzájárulása a központ 2015. 

évi költségvetésének 2,97%-át tette ki; 

tudomásul veszi, hogy a Bizottság által 

megítélt 58 451 950 eurós teljes 

költségvetésből a központ eredménye 

5 079 604 EUR volt 2015-ben; 

1. megjegyzi, hogy az Európai 

Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 

Központ (a központ) – amelynek célja 

megerősíteni az Unió fertőző 

betegségekkel szembeni védelmét – 

finanszírozása szinte kizárólag az uniós 

költségvetésből történik; megjegyzi 

továbbá, hogy az EFTA-tagállamok 

hozzájárulása a központ 2015. évi 

költségvetésének 2,97%-át tette ki; 

tudomásul veszi, hogy a Bizottság által 

megítélt 58 451 950 eurós teljes 

költségvetésből a központ eredménye 

5 079 604 EUR volt 2015-ben; 

Or. el 

 

Módosítás   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy az 

ebolajárvány alkalmat adott az Unió 

készültségi előírásainak és jogi keretének 

tesztelésére, és hogy az Egészségügyi 

Biztonsági Bizottság rendszeresen összeül 

a gyors kockázatelemzéseken és a központ 

iránymutatásain alapuló, megfelelő 

intézkedések megvitatása érdekében; 

3. hangsúlyozza, hogy az 

ebolajárvány alkalmat adott az Unió 

készültségi előírásai és jogi kerete 

végrehajtásának tesztelésére, és hogy az 

Egészségügyi Biztonsági Bizottság 

rendszeresen összeült a gyors 

kockázatelemzéseken és a központ 

iránymutatásain alapuló, megfelelő 

intézkedések megvitatása érdekében; 



 

PE595.705v01-00 4/8 AM\1112676HU.docx 

HU 

Or. el 

 

Módosítás   3 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

3 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

3. hangsúlyozza, hogy az 

ebolajárvány alkalmat adott az Unió 

készültségi előírásainak és jogi keretének 

tesztelésére, és hogy az Egészségügyi 

Biztonsági Bizottság rendszeresen összeül 

a gyors kockázatelemzéseken és a központ 

iránymutatásain alapuló, megfelelő 

intézkedések megvitatása érdekében; 

3. megállapítja, hogy az ebolajárvány 

alkalmat adott az Unió készültségi 

előírásainak és jogi keretének tesztelésére, 

és hogy az Egészségügyi Biztonsági 

Bizottság rendszeresen összeült a gyors 

kockázatelemzéseken és a központ 

iránymutatásain alapuló, megfelelő 

intézkedések megvitatása érdekében; 

Or. el 

 

Módosítás   4 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

5 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

5. tudomásul veszi, hogy a korai 

figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert, 

amelyet az 1082/2013/EU határozattal 

hoztak létre a riasztásokról való értesítés és 

a határokon átterjedő súlyos egészségügyi 

veszélyek leküzdésére hozott 

intézkedésekről szóló jelentéstétel 

érdekében, folyamatosan figyelemmel 

kísérték; 2015-ben 88 értesítés érkezett, 

amelyek alapján 280 üzenetre és 

információcserére került sor, illetve 37 

különböző eseményt kezeltek, például az 

ebolajárványt, a menekültek beáramlását, a 

közel-keleti, légzőszervi tünetegyüttest 

okozó koronavírust, a gyermekbénulást, az 

egészségügyi ellenintézkedések hiányát, a 

5. megállapítja, hogy a korai 

figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert, 

amelyet az 1082/2013/EU határozattal 

hoztak létre a riasztásokról való értesítés és 

a határokon átterjedő súlyos egészségügyi 

veszélyek leküzdésére hozott 

intézkedésekről szóló jelentéstétel 

érdekében, folyamatosan figyelemmel 

kísérték; 2015-ben 88 értesítés érkezett, 

amelyek alapján 280 üzenetre és 

információcserére került sor, illetve 37 

különböző eseményt kezeltek, például az 

ebolajárványt, a menekültek beáramlását, a 

közel-keleti, légzőszervi tünetegyüttest 

okozó koronavírust, a gyermekbénulást, az 

egészségügyi ellenintézkedések hiányát, a 
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Zika-vírust és egy kínai vegyianyag-gyár 

felrobbanását; hangsúlyozza, hogy a 

központ és a tagállamok szoros 

együttműködésben minden eseményt 

nyomon követtek; 

Zika-vírust és egy kínai vegyianyag-gyár 

felrobbanását; hangsúlyozza, hogy a 

központ és a tagállamok szoros 

együttműködésben minden eseményt 

nyomon követtek; 

Or. el 

 

Módosítás   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5a. megjegyzi, hogy a közbeszerzési 

eljárásokat illetően a központ 

megkülönböztetett figyelmet fordított a 

pályázati dokumentumok 

következetességének biztosítására; 

hangsúlyozza, hogy a központ 

közbeszerzésekkel, szerződésekkel és 

támogatásokkal foglalkozó bizottsága új 

formájában kiegészítő minőségellenőrzési 

mechanizmusként működik; felhívja a 

központot különösen arra, hogy az 

átláthatóság javítása érdekében alaposan 

ellenőrizze az összeférhetetlenségeket a 

pályázatok, a közbeszerzések, a 

személyzeti toborzás és a szerződések 

terén; 

Or. it 

 

Módosítás   6 

Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 
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 5a. emlékeztet arra, hogy a központ 

támogatást ítélhet oda intézményeknek és 

személyeknek, és felszólítja a központot, 

hogy támogassa azokra a vakcinákra 

irányuló független kutatást, amelyek 

biztonságosságát több tagállamban is 

megkérdőjelezték; rámutat, hogy a 

klinikai adatok átláthatóságát, a 

farmakovigilanciát és a vakcinákból eredő 

mellékhatások nyomon követését is meg 

kell erősíteni az Európai 

Gyógyszerügynökséggel és a központtal 

együttműködésben; 

Or. en 

 

Módosítás   7 

Jasenko Selimovic 

 

Véleménytervezet 

5 a bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5a. javasolja a központ számára, hogy 

álljon elő egy közös stratégiai 

dokumentummal, amely a többi uniós 

ügynökség tapasztalataira épít, és 

amelynek a személyzetfejlesztésre 

vonatkozó ellenőrzési mutatókat és 

kiszervezési politikát kell tartalmaznia; 

Or. en 

 

Módosítás   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5b. kéri a központot, hogy alkalmazza 

szigorúan a közbeszerzésekkel 
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kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra 

vonatkozó intézkedéseket, végezzen 

minden esetben megfelelő 

háttérvizsgálatokat, és összeférhetetlenség 

esetén a kizárási kritériumokat 

alkalmazva zárjon ki vállalkozásokat a 

részvételből, mivel ez alapvető az EU 

pénzügyi érdekeinek védelméhez; 

Or. it 

Módosítás   9 

Jasenko Selimovic 

 

Véleménytervezet 

5 b bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5b. hangsúlyozza, hogy a központnak 

továbbra is támogatnia kell az érdekelt 

felekkel és az állampolgárokkal folytatott 

párbeszédet, és azt be kell építenie a 

prioritások és a végrehajtandó 

intézkedések részeként; 

Or. en 

 

Módosítás   10 

Jasenko Selimovic 

 

Véleménytervezet 

5 c bekezdés (új) 

 
Véleménytervezet Módosítás 

 5c. javasolja a központ számára 

hatásmutatók kidolgozását; úgy véli, hogy 

ezek a hatásmutatók alapvető eszközök a 

központ hatékonyságának méréséhez; 

Or. en 

Módosítás   11 

Eleftherios Synadinos 
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Véleménytervezet 

6 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

6. emlékeztet arra, hogy uniós 

ügynökségként a központ költségvetése 

euróban van megadva; azonban sok 

kiadása merül fel svéd koronában, mivel 

Svédországban, egy euróövezeten kívüli 

országban helyezkedik el; továbbá a 

központ az átváltási árfolyamok 

ingadozásának is ki van téve, mivel 

egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd 

korona, másrészt bizonyos műveleteket 

egyéb külföldi pénznemben bonyolít le; 

6. emlékeztet arra, hogy uniós 

ügynökségként a központ költségvetése 

euróban van megadva; azonban sok 

kiadása merül fel svéd koronában, mivel 

Svédországban, egy euróövezeten kívüli 

országban helyezkedik el; továbbá a 

központ az átváltási árfolyamok 

rendkívüli, váratlan és kiszámíthatatlan 

ingadozásának is ki van téve, mivel 

egyrészt bankszámlái pénzneme a svéd 

korona, másrészt bizonyos műveleteket 

egyéb külföldi pénznemben bonyolít le; 

Or. el 

 

Módosítás   12 

Notis Marias 

 

Véleménytervezet 

8 bekezdés 

 
Véleménytervezet Módosítás 

8. a rendelkezésre álló adatok alapján 

javasolja a mentesítés megadását az 

Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ igazgatója 

számára a központ 2015-ös pénzügyi évre 

szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan. 

8. a rendelkezésre álló adatok alapján 

javasolja, hogy halasszák el a mentesítés 

megadását az Európai Betegségmegelőzési 

és Járványvédelmi Központ igazgatója 

számára a központ 2015-ös pénzügyi évre 

szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan. 

Or. el 

 


