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Módosítás 1
Matteo Salvini

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kifogásolja, hogy néhány tagállam 
alábecsüli az uniós jog korrekt és 
megfelelő időben történő alkalmazásának 
értékét; szorgalmazza, hogy a késedelmek 
elkerülése érdekében e tagállamok 
megfelelő prioritással kezeljék az átültetés 
és az alkalmazás kérdését;

2. kifogásolja, hogy néhány tagállam 
alábecsüli az uniós jog korrekt és 
megfelelő időben történő alkalmazásának 
értékét; szorgalmazza, hogy e tagállamok 
megfelelő prioritással kezeljék az átültetés 
és az alkalmazás kérdését, tiszteletben 
tartva mindeközben az egyes tagállamok 
jogrendszerében a jogalkotói hatáskörök 
alkotmány szerinti felosztását;

Or.it

Módosítás 2
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy szükséges az 
együttműködés az uniós intézmények és a 
nemzeti hatóságok, valamint a tagállamok 
közigazgatása között annak érdekében, 
hogy megfelelően, hatékonyan és időben 
alkalmazzák az uniós jogot, és hogy korai 
fázisban fény derüljön a végrehajtási 
problémákra;

Or.en

Módosítás 3
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. ösztönöz a Parlament szerepének 
erősítésére az egységes piacra vonatkozó 
szabályok alkalmazásának, 
érvényesítésének és ellenőrzésének 
területén; támogatja az éves egységes 
piaci fórum gondolatát.

Or.en

Módosítás 4
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. javasolja, hogy az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek alkalmazzák a 
Lisszaboni Szerződésben rögzített új 
együttműködési keretet, és évente 
vizsgálják felül a végrehajtási folyamatot 
az egységes piac egyik kiválasztott 
területén; úgy véli, hogy a Bizottságnak és 
a nemzeti hatóságoknak messzemenően 
figyelembe kell venniük a felülvizsgálati 
folyamat eredményeit;

Or.en

Módosítás 5
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. úgy véli, hogy a közigazgatási 
együttműködés javítása érdekében a 
jelenleg a szolgáltatások esetében 
alkalmazott belső piaci információs 
rendszert ki kell terjeszteni a többi 
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szektorra is;

Or.en

Módosítás 6
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a belső piaci 
eredménytábla és a fogyasztói piaci 
eredménytábla kulcsszerepét a nyomon 
követést és összevetést elősegítő eszközök 
hatékonyabb alkalmazásának 
összefüggésében; felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy megfelelő 
finanszírozási és személyi feltételeket 
biztosítsanak ahhoz, hogy a fogyasztói 
piaci eredménytáblát tovább lehessen 
fejleszteni;

4. hangsúlyozza a belső piaci 
eredménytábla és a fogyasztói piaci 
eredménytábla kulcsszerepét a nyomon 
követést és összevetést elősegítő eszközök 
hatékonyabb alkalmazásának 
összefüggésében, amely eszközök fontos, 
közvetett fegyelmi mechanizmust 
jelentenek; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy megfelelő 
finanszírozási és személyi feltételeket 
biztosítsanak ahhoz, hogy a fogyasztói 
piaci eredménytáblát tovább lehessen 
fejleszteni;

Or.en

Módosítás 7
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
amennyiben szükséges, és más eszközök 
hatástalannak bizonyultak, késedelem 
nélkül indítsa el a jogsértési eljárást, és 
kötelezze el magát azon jogsértési 
eljárások felgyorsítása mellett, amelyeket 
a végrehajtási intézkedésekről szóló 
bejelentések elmulasztása, illetve az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz) 260. cikkében foglalt 
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jogsértések miatt indítottak; szorgalmazza, 
hogy a Bizottság, valahányszor 
helyénvaló, alkalmazza az EUMSz 260. 
cikkének (3) bekezdésében rögzített új 
rendelkezéseket az uniós jog eredményes 
és időben történő végrehajtása érdekében;

Or.en

Módosítás 8
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Sylvana Rapti, Matteo Salvini, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. a jobb átláthatóság biztosítása 
érdekében felszólítja a Bizottságot, hogy 
részletesebben tájékoztasson a jogsértési 
eljárásokról, többek között arról, hogy a 
Bizottság milyen indokokkal nyit meg 
vagy zár le egy ügyet;

Or.en

Módosítás 9
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Matteo Salvini, Sylvana Rapti, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a parlamenti képviselőket és a 
nemzeti hatóságokat, hogy támogassák az 
Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatát, 
valamint más problémamegoldó 
mechanizmusok, többek között a bennük
rejlő komoly lehetőségek ellenére 
kihasználatlan SOLVIT és EU kísérleti 
projekt, továbbá az egységes hozzáférésű 
weboldal (Your Europe portal) 
alkalmazását; kéri, hogy további 
finanszírozás és emberi erőforrás 
biztosításával növeljék a fenti 

6. felszólítja a parlamenti képviselőket és a 
nemzeti hatóságokat, hogy támogassák az 
Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatát, 
valamint más vitarendezési eszközök és 
informális problémamegoldó 
mechanizmusok, többek között a benne
rejlő komoly lehetőségek ellenére 
kihasználatlan SOLVIT, továbbá az 
egységes hozzáférésű weboldal (Your 
Europe portal) alkalmazását; kéri, hogy 
további finanszírozás és emberi erőforrás 
biztosításával növeljék a fenti 
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mechanizmusok kapacitását; mechanizmusok kapacitását;

Or.en

Módosítás 10
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. szorgalmazza, hogy az EU kísérleti 
projektben részt nem vevő tagállamok 
csatlakozzanak ehhez az új 
együttműködési kezdeményezéshez, hogy 
a jogsértési eljárások ésszerűsítése 
fokozódjon; kéri a Bizottságot, hogy az 
uniós jog alkalmazásának nyomon 
követéséről szóló éves jelentéseiben 
nyújtson részletesebb tájékoztatást az EU 
kísérleti projekt jogsértési eljárások 
lefolytatására gyakorolt hatásáról;

Or.en

Módosítás 11
Cristian Silviu Buşoi, Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja a kollektív jogorvoslati 
mechanizmus mint az eredményes és 
megfelelő vitarendezést elősegítő 
igazságos intézkedés bevezetését annak 
érdekében, hogy szavatolják az egységes 
piac mindenki javát szolgáló megfelelő 
működését, amelyet hosszú ideje kérnek a 
polgárok és a fogyasztói egyesületek.

Or.en
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Módosítás 12
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Rafał Trzaskowski, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. szorgalmazza, hogy a tagállamok 
nagyobb erőfeszítéseket tegyenek az uniós 
jog megfelelő végrehajtása és korrekt 
érvényesítésének biztosítása érdekében az 
egységes piac legfontosabb területein, 
például a szolgáltatásokról szóló irányelv, 
a közbeszerzésekre vonatkozó 
jogszabályok vagy a szakmai képesítések 
kölcsönös elismeréséről szóló irányelv 
esetében;

Or.en

Módosítás 13
Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Cornelis De Jong

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. felhív a Parlament szerepének 
erősítésére az egységes piacra vonatkozó 
szabályok alkalmazásának, 
érvényesítésének és ellenőrzésének 
területén; támogatja az éves egységes 
piaci fórum gondolatát.

törölve

Or.en


