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Módosítás 1
Andrew Duff

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggodalmát fejezi ki a késedelmes 
átültetéssel kapcsolatos 
kötelezettségszegések folyamatos 
növekedése miatt, tekintve, hogy 2011 
végén 763 késedelmes átültetéssel 
kapcsolatos ügy volt lezáratlan, ami az 
előző évhez képest 60%-os növekedést 
jelent;

3. aggodalmát fejezi ki a késedelmes 
átültetéssel kapcsolatos tagállami 
kötelezettségszegések folyamatos 
növekedése miatt, tekintve, hogy 2011 
végén 763 késedelmes átültetéssel 
kapcsolatos ügy volt lezáratlan, ami az 
előző évhez képest 60%-os növekedést 
jelent;

Or. en

Módosítás 2
Andrew Duff

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a Bizottság az első 
késedelmes átültetéssel kapcsolatos 
kötelezettségszegést 2011 végén a Bíróság 
elé terjesztette, és az EUMSZ 260. 
cikkének (3) bekezdése szerinti pénzügyi 
szankciókat kért;

Or. en

Módosítás 3
Gerald Häfner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli az „EU Pilot” platformjának 
megvalósítását mint a meglévő problémák 
megoldásának és a potenciális 
kötelezettségszegések időben történő 
lezárásának módját; felszólítja a 
Bizottságot, hogy folytassa e platform 
fejlesztését és működésének 
tökéletesítését;

4. úgy véli, hogy az „EU Pilot” 
platformjának megvalósítását a 
panasztevőkkel szembeni átláthatóság 
tekintetében javítani kell; kéri, hogy 
nyújtsanak számára hozzáférést a 
valamennyi panaszt tartalmazó 
adatbázishoz, hogy a Parlament 
elláthassa ellenőrző szerepét a Bizottság 
mint a Szerződések őre felett;

Or. en

Módosítás 4
Andrew Duff

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a petíció a polgárok, 
a civil társadalmi szervezetek és a 
vállalkozások által alkalmazandó,
megfelelő eszközt képez arra, hogy 
jelentést tegyenek azokról az esetekről,
amikor a tagállamok hatóságai különböző 
szinteken nem tartják be az uniós jogot;
felszólítja a Bizottságot a folyamatban lévő 
kötelezettségszegési eljárások 
átláthatóságának védelmezésére azáltal, 
hogy időben és megfelelően tájékoztatják a 
polgárokat a kérésükre válaszul tett 
lépésekről;

6. rámutat arra, hogy a polgárok, a civil 
társadalmi szervezetek és a vállalkozások
panaszt nyújthatnak be a Bizottsághoz 
azokkal az esetekkel kapcsolatban, amikor 
a tagállamok hatóságai különböző 
szinteken nem tartják be az uniós jogot;
felszólítja a Bizottságot a folyamatban lévő 
kötelezettségszegési eljárások 
átláthatóságának védelmezésére azáltal, 
hogy időben és megfelelően tájékoztatják a 
polgárokat a kérésükre válaszul tett 
lépésekről;

Or. en


