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Módosítás 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. mindig is üdvözölte, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség szakszerű, 
megbízható és független módon nyújt 
információkat valamennyi uniós 
intézmény, a tagállamok és a politikai 
döntéshozó szervek számára és a jövőben 
is ezt a szakmaiságot várja majd az 
ügynökségtől;

1. mindig is üdvözölte, hogy az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség és 
ügyvezető igazgatója szakszerű, 
megbízható és független módon nyújt 
információkat valamennyi uniós 
intézmény, a tagállamok és a politikai 
döntéshozó szervek számára és a jövőben 
is ezt a szakmaiságot várja majd az 
ügynökségtől;

Or. en

Módosítás 2
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. ismételten megjegyzi, hogy 2010-ben az 
Ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a 
globális környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelésre (GMES), a biológiai 
sokféleség nemzetközi évére – például a 
zöld homlokzat projekt révén –, a
„Szemmel tartani Földünket” elnevezésű 
platformra és a környezet állapotáról szóló 
2010. évi jelentésre (SOER), ezáltal az 
európai jogalkotó és az európai 
költségvetési hatóság szándékai szerint 
tematikusan használva fel az uniós 
támogatásokat;

2. ismételten megjegyzi, hogy 2010-ben, 
miután az Európai Parlament az előző 
mentesítési jelentésben azt kérte, hogy az
Ügynökség javítsa a közvélemény és a 
média felé történő kommunikációt, az 
Ügynökség kiemelt hangsúlyt helyezett a 
globális környezetvédelmi és biztonsági 
megfigyelésre (GMES), a biológiai 
sokféleség nemzetközi évére – például a 
zöld homlokzat projekt révén –, a
„Szemmel tartani Földünket” elnevezésű 
platformra és a környezet állapotáról szóló 
2010. évi jelentésre (SOER), ezáltal az 
európai jogalkotó és az európai 
költségvetési hatóság szándékai szerint 
tematikusan használva fel az uniós 
támogatásokat;
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Or. en

Módosítás 3
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig az Európai Parlamentnek 
vagy az európai jogalkotónak a jelenlegi 
szabályok módosításával kell 
kiküszöbölnie ezeket a problémákat;

4. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig az Európai Parlamentnek 
vagy az európai jogalkotónak a jelenlegi 
szabályok módosításával mihamarabb ki 
kell küszöbölnie ezeket a problémákat;

Or. en

Módosítás 4
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. alaposan megvizsgálta az EKÜ 
különböző döntéshozatali szintjei, azaz az 
igazgatótanács és az ügyvezető igazgató, és 
a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
előadója között a mentesítés megadásának 
elhalasztásáról szóló, a plenáris ülésen 
meghozott határozat előtt és után folytatott 
kiterjedt és részletes levelezést;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti

Or. en
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Módosítás 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. ebben az összefüggésben ismételten kéri 
az Ügynökséget, hogy folytassa 
kommunikációs módszereinek 
továbbfejlesztésére tett erőfeszítéseit annak 
érdekében, hogy a média még nagyobb 
terjedelemben számoljon be a 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
tevékenységeiről; sürgeti az ügynökséget, 
hogy a nyilvános vitákhoz dolgozzon ki 
további innovatív kommunikációs 
technikákat;

8. ebben az összefüggésben ismételten kéri 
az Ügynökséget, hogy folytassa 
kommunikációs módszereinek 
továbbfejlesztésére tett erőfeszítéseit annak 
érdekében, hogy a média még nagyobb 
terjedelemben számoljon be a 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
tevékenységeiről; sürgeti az ügynökséget, 
hogy a nyilvános vitákhoz dolgozzon ki 
további innovatív kommunikációs 
technikákat; rámutat, hogy az 
igazgatótanács mindig is támogatta az 
Ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy innovatív jelleggel kommunikáljon, 
és a korábbi mentesítési jelentésekben az 
Európai Parlament ismétlődően kérte a 
kommunikációs erőfeszítések fokozását, 
és tudomásul veszi, hogy a zöldhomlokzat-
projekt ezen erőfeszítések egyik 
megnyilvánulása.

Or. en

Módosítás 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
9 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

rámutat, hogy az Ügynökség végrehajtotta
a Belső Ellenőrzési Szolgálat által az 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó 
nyilvántartási jelentéshez fűzött 
minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 
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ellenőrző listák1 kapcsán tett ajánlásokat; 
üdvözli, hogy az Egyesült Nemzetek 
Éghajlat-változási Keretegyezményének 
szakértőkből álló felülvizsgálati csoportja 
a minőségbiztosítási és a 
minőségellenőrzési eljárásokat 2010 
tekintetében rendben találta; 
__________________
1 Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási 
Keretegyezménye az egyezmény és a 
Kiotói Jegyzőkönyv részes felei számára 
minimumkövetelményeket határoz meg az 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettséget illetően. Az 
egyik követelmény az, hogy az I. melléklet 
részes feleinek minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési eljárásokkal kell 
rendelkezniük a jelentett adatok 
átláthatóságának, megbízhatóságának, 
teljességének, egységességének és 
összehasonlíthatóságának biztosítása 
érdekében. Az üvegházhatást okozó 
gázokra vonatkozó nemzeti 
nyilvántartások uniós rendszerén belül az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
felel a minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési eljárások 
végrehajtásáért, amelyekre vonatkozóan 
az Unió saját minőségbiztosítási és 
minőségellenőrzési programot dolgozott 
ki.

Or. en

Módosítás 7
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 

10. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
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Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését;
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 
szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek; úgy véli, hogy a 
közös megközelítéssel kapcsolatos nyomon 
követésre vonatkozó ütemterv megfelelően 
figyelembe veszi ezeket a témákat;

Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését;
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 
szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek;

Or. en

Módosítás 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. úgy véli azonban, hogy az EKÜ 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségen belüli konkrét szabályozás 
nem írja elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy vizsgálják meg, hogy célszerű-e 
további iránymutatásoknak az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe 
történő belefoglalása és az azokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalás;

11. úgy véli, hogy az EKÜ számára adandó 
mentesítéssel kapcsolatos határozatnak a 
magas színvonalú, nemzetközileg elismert 
számviteli, auditálási és pénzügyi 
beszámolási normák biztosítása érdekében 
az OECD iránymutatásokon kell 
alapulnia; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy foglalják bele az OECD 
iránymutatásokat az összes európai 
intézményre és testületre vonatkozó közös
munkakeretbe, és vállaljanak 
kötelezettséget annak betartására.

Or. en

Módosítás 9
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. úgy véli azonban, hogy az EKÜ 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségen belüli konkrét szabályozás 
nem írja elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy vizsgálják meg, hogy célszerű-e 
további iránymutatásoknak az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;

11. úgy véli azonban, hogy az EKÜ 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségen belüli konkrét szabályozás 
nem írja elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy mihamarabb vizsgálják meg, hogy 
célszerű-e további iránymutatásoknak az 
összes európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;

Or. en

Módosítás 10
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. álláspontja szerint a rendelkezésre álló 
információk alapján az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető 
igazgatója számára megadható az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es 
pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének 
végrehajtása alóli mentesítés.

12. továbbra is úgy véli, hogy a 
rendelkezésre álló információk alapján az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
ügyvezető igazgatója nem kaphatja meg az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
2010-es pénzügyi évre vonatkozó 
költségvetésének végrehajtása alóli
mentesítést.

Or. en


