
AM\822467HU.doc PE445.602v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2010/2080(INI)

20.7.2010

MÓDOSÍTÁS:
1 - 17

Véleménytervezet
Pier Antonio Panzeri
(PE443.068v01-00)

a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv polgári jogi, 
kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi aspektusairól
(2010/2080(INI))



PE445.602v01-00 2/11 AM\822467HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\822467HU.doc 3/11 PE445.602v01-00

HU

Módosítás 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
megfelelő működése erősíti a szabadság, a 
biztonság és a jogérvényesülés európai 
térségét, és hozzájárul a szociális 
piacgazdaság európai modelljének 
megerősítéséhez;

1. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
megfelelő működése erősíti a szabadság, a 
biztonság és a jogérvényesülés európai 
térségét, és hozzájárul a szociális 
piacgazdaság európai modelljének 
megerősítéséhez; elismeri továbbá, hogy a 
szabadság, a biztonság és a 
jogérvényesülés európai térségének 
létrehozása megerősíti majd az egységes 
piacot, és különösen a fogyasztóvédelmet; 

Or.en

Módosítás 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a tagállamokat, hogy megfelelő 
módon és időben biztosítsák az egységes 
piacra vonatkozó jogszabályok átültetését, 
alkalmazását és végrehajtását az azonos 
feltételek biztosítása érdekében, és olyan 
térséggé téve az EU-t, ahol ténylegesen 
garantált a szabad mozgás és a magas 
szintű fogyasztóvédelem;

Or.en
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Módosítás 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli, hogy az uniós 
állampolgárságról szóló 2010-es jelentés 
kitér azokra a korlátokra, amelyek az 
európai polgárokat gátolják a javak és 
szolgáltatások határokon átnyúló 
beszerzésében, és hogy javaslatokat 
tartalmaz e korlátok leghatékonyabb 
felszámolására; javasolja, hogy a Bizottság
végezzen független értékelést annak 
megállapítása érdekében, hogy mi a 20 
legfőbb forrása a polgárok által a 
hétköznapi életben az egységes piaccal 
kapcsolatban tapasztalt elégedetlenségnek 
és zavarnak;

2. üdvözli, hogy az uniós 
állampolgárságról szóló 2010-es jelentés 
kitér azokra a korlátokra, amelyek az 
európai polgárokat gátolják a javak és 
szolgáltatások határokon átnyúló 
beszerzésében, és hogy javaslatokat 
tartalmaz e korlátok leghatékonyabb 
felszámolására; üdvözli az Európai
Bizottság lépéseit, amelyeket válaszképpen 
tett az Európai Parlament 2010. május 20-
i, „Az egységes piac megteremtése a 
fogyasztók és a polgárok számára” című 
állásfoglalására, amely független
értékelésre szólít fel annak megállapítása 
érdekében, hogy mi a 20 legfőbb forrása a 
polgárok által a hétköznapi életben az 
egységes piaccal kapcsolatban tapasztalt 
elégedetlenségnek és zavarnak;

Or.en

Módosítás 4
Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 12. cikke –
általános alkalmazású rendelkezésként –
megerősíti, hogy a fogyasztóvédelmi 
következményeket figyelembe kell venni 
az uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor; 
hangsúlyozza a javaslat tárgyát képező, a 
fogyasztók jogairól szóló új irányelv 
jelentőségét;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 12. cikke –
általános alkalmazású rendelkezésként –
megerősíti, hogy a fogyasztóvédelmi 
következményeket figyelembe kell venni 
az uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor; 
hangsúlyozza a javaslat tárgyát képező, a 
fogyasztók jogairól szóló új irányelv, 
valamint a szervezett utazási formákról 
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szóló irányelv, a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv és a megtévesztő és 
összehasonlító reklámról szóló irányelv 
közeljövőben történő korszerűsítésének
jelentőségét;

Or.en

Módosítás 5
Simon Busuttil

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. megállapítja, hogy a Bizottság további 
eszközöket keres majd a szabad mozgást 
akadályozó tényezők felszámolása 
érdekében, többek között az uniós 
állampolgárságról szóló jelentés révén;
hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a 
szabad mozgás akadályainak felszámolása 
az egységes piacon belül; megjegyzi, hogy 
az akadályok nélküli mozgás szabadsága 
felhatalmazást és lehetőséget ad a 
polgárok számára a szélesebb körben való 
álláskeresésre;

Or.en

Módosítás 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az „állampolgárok 
chartájának” elfogadását, amely az 
Unióban bárhol való letelepedéshez és 
munkához való jog kérdésének különböző 
vonatkozásait öleli fel;

4. ismételten felkéri1 a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az „állampolgárok 
chartájának” elfogadását, amely az 
Unióban bárhol való letelepedéshez és 
munkához való jog kérdésének különböző 
vonatkozásait öleli fel; hangsúlyozza, hogy 
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a nemzeti közigazgatási szervek által 
kibocsátott hivatalos dokumentumok 
kölcsönös elismerésére van szükség;
[1] Az Európai Parlament 2010. május 20-i, „Az 
egységes piac megteremtése a fogyasztók és a 
polgárok számára” című állásfoglalása 
(2010/2011(INI))

Or.en

Módosítás 7
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az egységes piac 
mobilitásának, valamint a szabad 
mozgáshoz való jog gyakorlásának 
bátorítása érdekében rugalmas és mobil 
munkaerőpiacra van szükség;

Or.en

Módosítás 8
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy igazi mobilitást 
kell teremteni az európai betegek számára 
az egészségügyi kezelés céljával a 
tagállamok között tett utazások 
tekintetében; bátorítja azokat a támogató 
intézkedéseket, amelyek célja a piaci 
integráció, valamint az ismeretek és a 
legjobb technológiák elterjedésének 
előmozdítása az egységes piacon az 
egészségügyi ágazatban;

Or.en
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Módosítás 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv 
végrehajtásának jelentőségét, és hogy fel 
kell tárni azokat az okokat, amelyek miatt 
ilyen problémák keletkeztek az 
irányelvnek a tagállamok határain 
átnyúló végrehajtása tekintetében;
elismeri, hogy a fentnevezett irányelv 
végrehajtása tekintetében felvetődött 
problémák megoldása hozzájárul majd 
azon cél megvalósításának jövőbeli 
sikeréhez, hogy az európai polgárok 
bárhol élhessenek és dolgozhassanak az 
Európai Unióban;

Or. en

Módosítás 10
Simon Busuttil

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy mihamarabb 
gondoskodni kell a szerződéses 
kapcsolatok jogbiztonságának és 
egyértelműségének javításáról és a 
megfelelő, megfizethető és hatékony 
jogorvoslati rendszerhez való 
hozzáférésről;

5. hangsúlyozza, hogy mihamarabb 
gondoskodni kell a szerződéses 
kapcsolatok jogbiztonságának és 
egyértelműségének javításáról és a 
megfelelő, megfizethető és hatékony 
jogorvoslati rendszerhez – többek között az 
alternatív vitarendezési 
mechanizmusokhoz – való hozzáférésről;

Or.en
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Módosítás 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy mihamarabb 
gondoskodni kell a szerződéses 
kapcsolatok jogbiztonságának és 
egyértelműségének javításáról és a 
megfelelő, megfizethető és hatékony 
jogorvoslati rendszerhez való 
hozzáférésről;

5. hangsúlyozza, hogy mihamarabb 
gondoskodni kell a szerződéses 
kapcsolatok jogbiztonságának és 
egyértelműségének javításáról és a 
megfelelő, megfizethető és hatékony 
jogorvoslati rendszerhez – többek között a 
kollektív jogorvoslati mechanizmusokhoz 
– való hozzáférésről;

Or.en

Módosítás 12
Simon Busuttil

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a határokon átnyúló 
igazságszolgáltatás jelentőségét az olyan 
csalások és tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok eseteinek megoldásában, 
amelyek egy tagállamból kiindulva egy 
másik tagállamban céloznak meg 
magánszemélyeket, nem-kormányzati 
szervezeteket, illetve kis- és 
középvállalkozásokat;

Or.en

Módosítás 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 



AM\822467HU.doc 9/11 PE445.602v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

5b. határozottan támogatja a Bizottság 
olyan jogi szabályozás elfogadására 
irányuló célkitűzését, amely – különösen a 
kis- és középvállalkozások számára –
csökkenti az üzleti és ügyleti költségeket;

Or.en

Módosítás 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorít minden olyan kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy az adminisztratív, 
pénzügyi és szabályozói terhek érzékelhető 
csökkentése révén támogassa a kis- és 
középvállalkozások határokon átnyúló 
működését; üdvözli a késedelmes fizetésről 
szóló irányelv közelgő felülvizsgálatát;

6. bátorítja a Bizottság és a tagállamok 
közös kezdeményezéseit, amelyek célja, 
hogy az adminisztratív, pénzügyi és 
szabályozói terhek érzékelhető csökkentése 
révén támogassák a kis- és 
középvállalkozások határokon átnyúló 
működését; üdvözli a késedelmes fizetésről 
szóló irányelv közelgő felülvizsgálatát;

Or.en

Módosítás 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. bátorít minden olyan kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy az adminisztratív, 
pénzügyi és szabályozói terhek 
érzékelhető csökkentése révén támogassa 
a kis- és középvállalkozások határokon 
átnyúló működését; üdvözli a késedelmes 
fizetésről szóló irányelv közelgő 
felülvizsgálatát;

6. bátorít minden olyan kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy a bürokratikus 
formaságok felszámolása révén 
támogassa a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató kis- és 
középvállalkozásokat, érzékelhetően 
csökkentve adminisztratív, pénzügyi és 
szabályozói terheiket; üdvözli a 



PE445.602v01-00 10/11 AM\822467HU.doc

HU

késedelmes fizetésről szóló irányelv 
közelgő felülvizsgálatát;

Or.en

Módosítás 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy mind 
jogalkotási, mind nem-jogalkotási 
eszközök révén biztosítsa az e–
kereskedelem előtt álló valamennyi 
akadály felszámolását; hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni a fogyasztók és az üzleti 
világ bizalmát a határokon átnyúló e-
kereskedelemben.

7. felhívja a Bizottságot, hogy mind 
jogalkotási, mind nem-jogalkotási 
eszközök révén biztosítsa a legutóbb a 
2010-es úgynevezett „digitális 
menetrendben” meghatározott e–
kereskedelem előtt álló valamennyi 
akadály felszámolását; hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni a fogyasztók és az üzleti 
világ bizalmát a határokon átnyúló e-
kereskedelemben, többek között a 
számítástechnikai bűnözés és a hamisítás 
elleni küzdelem megerősítése révén; kéri 
egy uniós fogyasztói jogi charta 
kidolgozását az on-line szolgáltatások és 
az e–kereskedelem terén;

Or.en

Módosítás 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy mind 
jogalkotási, mind nem-jogalkotási 
eszközök révén biztosítsa az e–
kereskedelem előtt álló valamennyi 
akadály felszámolását; hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni a fogyasztók és az üzleti 
világ bizalmát a határokon átnyúló e-

7. felhívja a Bizottságot, hogy mind 
jogalkotási, mind nem-jogalkotási 
eszközök révén biztosítsa az e–
kereskedelem előtt álló valamennyi 
akadály felszámolását; sürgeti a 
fogyasztók on-line vásárlásaival 
kapcsolatos, határokon átnyúló 
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kereskedelemben. kereskedelmi problémák gyors 
megoldását, különös tekintettel a 
kifizetésekre és a határon átnyúló 
szállításokra; hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni a fogyasztók és az üzleti világ 
bizalmát a határokon átnyúló e-
kereskedelemben.

Or.en


