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Módosítás 20
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
194. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget (Euratom) létrehozó 
szerződésre és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 194. cikkére,

Or. en

Indokolás

E határozat hatálya alá az energia területén megkötött kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információcsere-mechanizmusnak kell tartoznia, ennélfogva az energia valamennyi 
formájával kapcsolatban folytatott kereskedelemnek is bele kell tartoznia. A jogalapot ehhez a 
célhoz kell igazítani.

Módosítás 21
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós jogszabályok előírják a 
tagállamok számára, hogy a 
Szerződésekből, illetve az Unió 
intézményeinek intézkedéseiből eredő 
kötelezettségek teljesítésének biztosítása 
érdekében tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket. A tagállamoknak ezért el 
kell kerülniük, illetve meg kell szüntetniük 
a harmadik országokkal kötött nemzetközi 

(2) Az uniós jogszabályok előírják a 
tagállamok számára, hogy a 
Szerződésekből eredő kötelezettségek, és a 
harmadik energiacsomag teljesítésének 
biztosítása érdekében tegyék meg a 
megfelelő intézkedéseket. A 
tagállamoknak ezért el kell kerülniük, 
illetve meg kell szüntetniük a harmadik 
országokkal kötött nemzetközi 
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megállapodások és az uniós jogszabályok 
közötti bárminemű 
összeegyeztethetetlenséget.

megállapodások és az uniós jogszabályok 
közötti bárminemű 
összeegyeztethetetlenséget.

Or. en

Indokolás

E határozat célja, hogy információcsere-mechanizmust biztosítson a tagállamok és harmadik 
országok között létrejött kormányközi megállapodásokra vonatkozóan, hogy a Bizottság 
megfelelőbb információkkal rendelkezhessen a tagállamok által megkötött 
megállapodásokról. A határozat hatályának megfelelően a Bizottságnak jogi tanáccsal kell 
szolgálnia a tagállamok számára, amennyiben azok harmadik országokkal folytatnak 
tárgyalásokat. A jogi kérdéseket külön kell választani az uniós intézmények ad hoc 
döntéseiből eredő politikai–gazdasági megfontolásoktól.

Módosítás 22
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az energia területén folytatott 
nemzetközi együttműködés központi 
szerepét elismerve valamennyi 
kormányközi megállapodásnak az érintett 
harmadik országokkal meglévő kölcsönös 
tisztelet elvén kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 23
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 

(3) A fogyasztóvédelem biztosításához az 
szükséges, hogy a harmadik országokból 
az Unióba irányuló energiabehozatallal 
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energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

összefüggő eljárások átláthatóak legyenek 
és figyelembe vegyék a fogyasztók 
gazdasági érdekét. A nem megfelelően 
működő belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást. Elengedhetetlenül fontos 
azonban, hogy továbbra is a tagállamok 
legyenek felelősek a kormányközi 
megállapodások tartalmáért.

Or. en

Módosítás 24
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
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érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal, valamint az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseivel
összhangban legyenek és eredményesen 
biztosítsák az energiaellátást, ugyanakkor 
elkerüljék a többletkapacitás kialakulását, 
ekként pedig biztosítsák a gazdasági 
hatékonyságot, a fenntarthatóságot és a 
tisztességes fogyasztói árakat.

Or. en

Módosítás 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót, és 
aláásná az európai ipar és fogyasztók 
számára meglévő minden potenciális 
előnyét. A tagállamok és a harmadik 
országok között az energiaellátás 
vonatkozásában létrejött megállapodások 
nagyfokú átláthatósága lehetővé teszi az 
Unió számára, hogy a szolidaritás 
szellemében összehangolt intézkedéseket 
tegyen annak biztosítása érdekében, hogy 
ezek a megállapodások az uniós 
jogszabályokkal összhangban legyenek és 
eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

Or. en
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Módosítás 26
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások nagyfokú átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

(3) A belső energiapiac megfelelő 
működéséhez az szükséges, hogy a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatalt teljes egészében a belső 
energiapiacot létrehozó rendelkezések 
szabályozzák. A nem megfelelően működő 
belső energiapiac az energiaellátás 
biztonságát tekintve kiszolgáltatott 
helyzetbe hozza az Európai Uniót. A 
tagállamok és a harmadik országok között 
az energiaellátás vonatkozásában létrejött 
megállapodások megfelelő átláthatósága 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
szolidaritás szellemében összehangolt 
intézkedéseket tegyen annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a megállapodások az 
uniós jogszabályokkal összhangban 
legyenek és eredményesen biztosítsák az 
energiaellátást.

Or. en

Módosítás 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan 
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak a rögzített infrastruktúrán 
keresztül érkező gáz-, olaj- és 
villamosenergia-ellátást, illetve a harmadik 
országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatal mennyiségét érintő 
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két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie. E határozat 
alkalmazásában a tagállamok és a 
harmadik országokbeli állami tulajdonú 
gazdasági szereplők közötti 
megállapodások szintén „kormányközi 
megállapodásoknak” minősülnek.

Or. en

Módosítás 28
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan 
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 
két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra az 
energiaimporttal kapcsolatos kormányközi 
megállapodásokra kell vonatkoznia, 
amelyek várhatóan befolyásolják a belső 
energiapiacot, illetve az energiaellátás 
biztonságát, mivel ez a két terület 
elválaszthatatlan. Különösen a rögzített 
infrastruktúrán keresztül érkező gáz-, olaj-
és villamosenergia-ellátást, illetve a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatal mennyiségét érintő 
valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie. A gáz-, olaj-, illetve 
villamosenergia-export nem tartozik a 
mechanizmus hatálya alá.

Or. en

Módosítás 29
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 
két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek befolyásolják a belső 
energiapiacot, illetve az energiaellátás 
biztonságát, mivel ez a két terület 
elválaszthatatlan. Különösen a rögzített 
infrastruktúrán keresztül érkező gáz-, olaj-
és villamosenergia-ellátást, illetve a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatal mennyiségét érintő 
valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie.

Or. en

Módosítás 30
Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 
két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek befolyásolják a belső 
energiapiacot, illetve az energiaellátás 
biztonságát, mivel ez a két terület 
elválaszthatatlan. Különösen a rögzített 
infrastruktúrán keresztül érkező gáz-, olaj-
és villamosenergia-ellátást, illetve a 
harmadik országokból az Unióba irányuló 
energiabehozatal mennyiségét érintő 
valamennyi kormányközi megállapodásra 
kell kiterjednie.

Or. en
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Módosítás 31
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek várhatóan 
befolyásolják a belső energiapiacot, illetve 
az energiaellátás biztonságát, mivel ez a 
két terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

(4) Az új információcsere-
mechanizmusnak csak azokra a 
kormányközi megállapodásokra kell 
vonatkoznia, amelyek hatással lehetnek a 
belső energiapiacra, illetve az 
energiaellátás biztonságára, mivel ez a két 
terület elválaszthatatlan. Különösen a 
rögzített infrastruktúrán keresztül érkező 
gáz-, olaj- és villamosenergia-ellátást, 
illetve a harmadik országokból az Unióba 
irányuló energiabehozatal mennyiségét 
érintő valamennyi kormányközi 
megállapodásra kell kiterjednie.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 101. cikkének és 107. cikke (1) bekezdésének megfogalmazásával összhangban a 
„hatással lehetnek” kifejezés megfelelőbbnek tűnik a belső piac, illetve az energiaellátás
biztonsága tekintetében jelentkező különféle jelenlegi és jövőbeli hatások körülírására.

Módosítás 32
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak az európai fogyasztók 
érdekeinek tiszteletben tartását azzal kell 
biztosítania, hogy ragaszkodik ahhoz, 
hogy az energia területén megkötött 
kormányközi megállapodások 
összeegyeztethetőek az uniós joggal, 
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különösen a belső energiapiaccal és a 
harmadik felek hozzáférésével kapcsolatos 
rendelkezésekkel.

Or. en

Módosítás 33
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az EUMSZ 207. cikkét kell 
alkalmazni az energiakereskedelem 
vonatkozásában harmadik országokkal 
megkötött azon megállapodásokra, 
amelyek elsődleges célja a tarifákhoz és 
kvótákhoz hasonló kereskedelmi 
akadályok felszámolása.

Or. en

Módosítás 34
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ezzel a határozattal létrehozandó 
információcsere-mechanizmus hatálya alól 
ki kell vonni azokat a kormányközi 
megállapodásokat, amelyekről egyéb uniós 
jogi aktusok (mint például a tagállamok és 
harmadik országok közötti kétoldalú 
beruházási megállapodások tekintetében 
átmeneti rendelkezések megállapításáról 
szóló …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet) alapján teljes egészében 

(5) Az ezzel a határozattal létrehozandó 
információcsere-mechanizmus hatálya alól 
ki kell vonni azokat a kormányközi 
megállapodásokat, amelyekről a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
kétoldalú beruházási megállapodások 
tekintetében átmeneti rendelkezések 
megállapításáról szóló …/…/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján teljes 
egészében értesíteni kell a Bizottságot. A 
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értesíteni kell a Bizottságot. Bizottság azonban elvégzi a tagállamok és 
harmadik országok között létrejött ilyen 
kétoldalú beruházási megállapodások 
alapos vizsgálatát az energiára 
vonatkozóan azokban szereplő olyan 
különös rendelkezéseket illetően, amelyek 
e határozat hatálya tekintetében 
relevanciával bírnak, és jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 35
Bendt Bendtsen

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) az Unió külső energiadimenziójában 
a kölcsönösség elvének erősítése 
érdekében a tagállamokat arra kell 
ösztönözni, hogy csak olyan harmadik 
országokkal kössenek szerződéseket, 
amelyek az Unió piaci rendelkezéseinek 
megfelelő jogszabályokat vezettek be az 
energiaellátás területén, különös 
tekintettel a tulajdonjogi elválasztásra 
vonatkozóan a harmadik 
energiacsomagban szereplő szabályokra1.
____________
1 HL L 211., 2009.8.14.

Or. da

Indokolás

Az energiapiacok integrációjának eredményeként a piacok hatékonysága javul, ezért a 
befektetőknek és a piaci szereplőknek ugyanolyan lehetőségekkel kell rendelkezniük arra, 
hogy harmadik országokban működjenek, mint amelyekkel a harmadik országbeliek az 
Európai Unióban működhetnek.
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Módosítás 36
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra, illetve ha – kivételesen 
– a belső energiapiacra vagy az 
energiaellátás biztonságára hatással járó 
valamely energiaprojekt tekintetében nem 
jött létre kormányközi megállapodás. 
Kereskedelmi megállapodások megkötése 
céljából harmadik országokbeli 
partnerekkel tárgyalásokat folytató 
gazdasági szereplők kérhetik a Bizottság 
segítségét annak érdekében, hogy az uniós 
joggal való esetleges 
összeegyeztethetetlenséget elkerüljék.

Or. en

Módosítás 37
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
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tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

elkerüljék.

Or. fr

Módosítás 38
Fiorello Provera

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők közötti megállapodásoknak nem szabad e határozat hatálya alá 
tartozniuk, mivel azok a verseny szempontjából alapvetően fontos eszközöknek minősülnek, és 
továbbra is bizalmasnak kell maradniuk. Ezen túlmenően a nemrégiben elfogadott uniós 
szabályok már kötelezik a magánvállalkozásokat arra, hogy jelentsék be az Európai 
Bizottságnak a kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos információkat (994/2010/EU és
1227/2011/EU rendelet). Ebben a szakaszban az uniós intézmények számára – új szabályok 
elfogadása helyett – e szabályok végrehajtásának kell prioritást jelentenie.
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Módosítás 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.

Or. en

Módosítás 40
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokat, kivéve, ha és kizárólag 
olyan mértékben, amennyiben a 
kormányközi megállapodások kifejezetten 
utalnak ezekre a kereskedelmi 
megállapodásokra. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 

(7) Ez a határozat nem érinti a gazdasági 
szereplők között létrejött
megállapodásokat. Kereskedelmi 
megállapodások megkötése céljából 
harmadik országokbeli partnerekkel 
tárgyalásokat folytató gazdasági szereplők 
kérhetik a Bizottság segítségét annak 
érdekében, hogy az uniós joggal való 
esetleges összeegyeztethetetlenséget 
elkerüljék.
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elkerüljék.

Or. en

Indokolás

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Módosítás 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak már arról is 
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottságnak joga van a tárgyalásokon 
megfigyelőként részt venni. A tagállamok 
is kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon 
segítséget nyújtson számukra.

(9) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
tájékoztatják a Bizottságot az új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása céljából 
folytatott tárgyalásokról. Amennyiben 
valamely tagállam úgy dönt, hogy 
tájékoztatja a Bizottságot, úgy a
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A tagállamok felkérhetik a Bizottságot, 
hogy a tárgyalásokon megfigyelőként 
vegyen részt. A tagállamok is kérhetik, 
hogy a Bizottság a harmadik országokkal 
folytatott tárgyalásokon segítséget nyújtson 
számukra.

Or. en
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Módosítás 42
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak már arról is
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A 
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottságnak joga van a tárgyalásokon 
megfigyelőként részt venni. A tagállamok 
is kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon 
segítséget nyújtson számukra.

(9) A tagállamoknak ésszerű határidőn 
belül értesíteniük kell a Bizottságot arról, 
ha új kormányközi megállapodások 
megkötése, illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A 
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A tagállamok is kérhetik, hogy a Bizottság 
a harmadik országokkal folytatott 
tárgyalásokon segítséget nyújtson 
számukra. Fontos azonban az, hogy a 
tagállamoknak a megállapodások 
tartalmának megtárgyalására irányuló 
képessége ne kerüljön veszélybe.

Or. en

Módosítás 43
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak már arról is 
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottságnak joga van a tárgyalásokon 
megfigyelőként részt venni. A tagállamok 
is kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon 

(9) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
tájékoztatják a Bizottságot az új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása céljából 
folytatott tárgyalásokról. Amennyiben 
valamely tagállam úgy dönt, hogy 
tájékoztatja a Bizottságot, úgy a
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A tagállamok felkérhetik a Bizottságot, 
hogy a tárgyalásokon megfigyelőként 
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segítséget nyújtson számukra. vegyen részt. A tagállamok is kérhetik, 
hogy a Bizottság a harmadik országokkal 
folytatott tárgyalásokon segítséget nyújtson 
számukra.

Or. en

Indokolás

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Módosítás 44
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak már arról is 
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A 
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A Bizottságnak joga van a tárgyalásokon 
megfigyelőként részt venni. A tagállamok 
is kérhetik, hogy a Bizottság a harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásokon
segítséget nyújtson számukra.

(9) A tagállamoknak már arról is 
értesíteniük kell a Bizottságot, ha új 
kormányközi megállapodások megkötése, 
illetve meglévő kormányközi 
megállapodások módosítása érdekében 
tárgyalásokat kívánnak kezdeni. A 
folyamatban lévő tárgyalásokról a 
Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. 
A tagállamok kérhetik, hogy a Bizottság a 
tárgyalásokon megfigyelőként vegyen 
részt, illetve hogy a harmadik országokkal 
folytatott tárgyalásokkal összefüggésben
segítséget nyújtson számukra.

Or. en

Módosítás 45
Yannick Jadot
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottságnak – saját hatáskörében 
vagy a kormányközi megállapodásról 
tárgyalást folytató tagállam kérelmére –
jogában áll a megállapodás aláírása előtt 
megvizsgálni, hogy a szóban forgó 
megállapodás összhangban van-e az uniós 
joggal.

(10) A Bizottságnak a megállapodás 
aláírása előtt meg kell vizsgálnia, hogy a 
szóban forgó megállapodás összhangban 
van-e az uniós joggal, valamint az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseivel, és 
véleményt kell kiadnia arra vonatkozóan, 
hogy az érintett tagállam által 
megfelelően figyelembe veendő uniós jogi 
követelmények miatt szükség van-e a 
megállapodás újbóli megtárgyalására.
Amennyiben a tagállam nem veszi a 
véleményt megfelelően figyelembe, a 
Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást 
kell indítania.

Or. en

Módosítás 46
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottságnak – saját hatáskörében 
vagy a kormányközi megállapodásról 
tárgyalást folytató tagállam kérelmére –
jogában áll a megállapodás aláírása előtt 
megvizsgálni, hogy a szóban forgó 
megállapodás összhangban van-e az uniós 
joggal.

(10) A Bizottság – a kormányközi 
megállapodásról tárgyalást folytató 
tagállam kérelmére – a megállapodás 
aláírása előtt megvizsgálja, hogy a szóban 
forgó megállapodás összhangban van-e az 
uniós joggal.

Or. en
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Módosítás 47
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottságnak – saját hatáskörében 
vagy a kormányközi megállapodásról 
tárgyalást folytató tagállam kérelmére –
jogában áll a megállapodás aláírása előtt 
megvizsgálni, hogy a szóban forgó 
megállapodás összhangban van-e az uniós 
joggal.

(10) A Bizottságnak – kizárólag a 
kormányközi megállapodásról tárgyalást 
folytató tagállam kérelmére – állhat
jogában a megállapodás aláírása előtt 
megvizsgálni, hogy a szóban forgó 
megállapodás összhangban van-e az uniós 
joggal.

Or. en

Módosítás 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az e határozat hatálya alá tartozó 
valamennyi végleges, megerősített 
megállapodást el kell küldeni a 
Bizottságnak annak érdekében, hogy a 
többi tagállam teljes körűen 
tájékozódhasson.

(11) Az e határozat hatálya alá tartozó 
valamennyi végleges, megerősített 
kormányközi megállapodást el kell küldeni 
a Bizottságnak annak érdekében, hogy a 
többi tagállam teljes körűen 
tájékozódhasson.

Or. fr

Módosítás 49
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a hozzá beérkezett (12) A Bizottság valamennyi megfelelő



AM\889089HU.doc 21/79 PE480.533v01-00

HU

valamennyi információt elektronikus 
formában hozzáférhetővé teszi minden 
tagállam számára. A Bizottság tiszteletben 
tartja a rendelkezésre bocsátott 
információk, különösen az üzleti 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó tagállami kérelmeket. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelem azonban nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 
elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelmek nem érintik 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz történő 
hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogosultságot.16

információt elektronikus formában 
hozzáférhetővé teszi minden tagállam 
számára. A Bizottság tiszteletben tartja a 
rendelkezésre bocsátott információk, 
különösen az üzleti információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó tagállami 
kérelmeket. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelem azonban 
nem korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 
elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelmek nem érintik 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz történő 
hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogosultságot.16

Or. en

Módosítás 50
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság a hozzá beérkezett 
valamennyi információt elektronikus 
formában hozzáférhetővé teszi minden 
tagállam számára. A Bizottság tiszteletben 
tartja a rendelkezésre bocsátott 
információk, különösen az üzleti 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó tagállami kérelmeket. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelem azonban nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 

(12) A Bizottság a hozzá beérkezett 
valamennyi információt biztonságos
elektronikus formában hozzáférhetővé teszi 
minden tagállam számára. A Bizottság 
tiszteletben tartja a rendelkezésre bocsátott 
információk, különösen az üzleti 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó tagállami kérelmeket. Az 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kérelem azonban nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz, mivel a 
Bizottságnak a saját értékelése 
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elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelmek nem érintik 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz történő 
hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogosultságot.16

elvégzéséhez átfogó tájékoztatásra van 
szüksége. Az információk bizalmas 
kezelésére vonatkozó kérelmek nem érintik 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz történő 
hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott, 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogosultságot.16

Or. en

Módosítás 51
Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó 
szabványos záradékokra. E nem kötelező 
érvényű szabványos záradékok 
alkalmazása kizárja, hogy a kormányközi 
megállapodások ellentétesek legyenek az 
uniós joggal.

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó nem 
kötelező érvényű szabványos záradékokra. 
E szabványos záradékok kezelik többek 
között a kormányközi megállapodások 
uniós versenyjogi és belső energiapiaci 
szabályoknak való megfelelését. E nem 
kötelező érvényű szabványos záradékok 
alkalmazása kizárja, hogy a kormányközi 
megállapodások ellentétesek legyenek az 
uniós joggal.

Or. en

Módosítás 52
Maria Da Graça Carvalho
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Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó 
szabványos záradékokra. E nem kötelező 
érvényű szabványos záradékok 
alkalmazása kizárja, hogy a kormányközi 
megállapodások ellentétesek legyenek az 
uniós joggal.

(13) A kormányközi megállapodásokra 
vonatkozó információk rendszeres cseréje 
uniós szinten lehetővé teszi a bevált 
gyakorlatok kialakítását. A Bizottság e 
bevált gyakorlatok alapján javaslatokat 
tehet a tagállamok és a harmadik országok 
között megkötendő kormányközi 
megállapodásokban alkalmazandó nem 
kötelező érvényű szabványos záradékokra. 
E nem kötelező érvényű szabványos 
záradékok alkalmazása kizárja, hogy a 
kormányközi megállapodások ellentétesek 
legyenek az uniós joggal.

Or. en

Módosítás 53
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Mivel az Unióban belső energiapiac, 
valamint közös energiastratégia létezik, a 
kormányközi megállapodások hatással 
vannak a közös politikára is. Ebből az 
okból kifolyólag biztosítani kell, hogy a 
kormányközi megállapodások 
illeszkedjenek a közös politikai 
koncepcióba.

Or. de

Módosítás 54
Bernd Lange
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Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Számos energiaellátási 
megállapodásnak van beruházásokra 
vonatkozó része. Így például az Energia 
Charta beruházásokra vonatkozó 
szabályozásokat is tartalmaz. Ebből az 
okból kifolyólag biztosítani kell, hogy 
megőrizzék a koherenciát az 
energiaellátási megállapodások és a 
beruházási megállapodások között. Ebben 
az összefüggésben mindenekelőtt az 
Európai Parlamentnek a jövőbeli 
beruházási politikákkal kapcsolatos jogait 
és ajánlásait kell figyelembe venni.

Or. de

Módosítás 55
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A kormányközi megállapodások 
összehangolása során az Európai 
Bizottságnak aktív és ösztönző szerepet 
kell vállalnia, hogy biztosítsa minden 
elérendő célkitűzés megvalósíthatóságát.

Or. de

Módosítás 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Konrad Szymański
az ECR képviselőcsoport nevében
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Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a kormányközi 
megállapodások tekintetében.

1. Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a kormányközi 
megállapodások tekintetében annak 
érdekében, hogy törekedjen az energia 
területén végzett egységes külső 
fellépésekre, biztosítsa az összhangot az 
uniós joggal, és elérje az Unió energiával 
és éghajlatváltozással kapcsolatos hosszú 
távú célkitűzéseiben – köztük a 2050-es 
útitervekben körülírtakban – előirányzott 
ellátásbiztonsági szintet.

Or. en

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a kormányközi 
megállapodások tekintetében.

(1) Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között, a tagállamok és 
harmadik országok között az energia 
területén megkötött  kormányközi 
megállapodásai tekintetében.

Or. ro

Módosítás 58
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között a kormányközi 
megállapodások tekintetében.

1. Ez a határozat információcsere-
mechanizmust hoz létre a tagállamok és a 
Bizottság között az energia területén 
létrejött kormányközi megállapodások 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 59
Michael Theurer

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E határozat hatálya – a 994/2010/EU 
rendelet 13. cikkének (6) bekezdése 
alapján a Bizottsághoz benyújtandó 
kormányközi megállapodások kivételével –
nem terjed ki azokra a kormányközi 
megállapodásokra, amelyeket az uniós jog 
alapján egyéb különleges értesítési 
eljárások keretében a Bizottságnak teljes 
egészében el kell küldeni.

2. E határozat hatálya – a 994/2010/EU 
rendelet 13. cikkének (6) bekezdése 
alapján a Bizottsághoz benyújtandó 
kormányközi megállapodások kivételével –
nem terjed ki azokra a kormányközi 
megállapodásokra, amelyeket az uniós jog 
alapján egyéb különleges értesítési 
eljárások keretében a Bizottságnak teljes 
egészében el kell küldeni.

A Bizottság azonban értékeli a tagállamok 
és harmadik országok között létrejött 
kétoldalú beruházási megállapodásokat 
azoknak az energiára vonatkozó olyan 
különös rendelkezését illetően, amely 
relevanciával bír e határozat hatályát 
tekintve, és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kormányközi megállapodás”: a
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely várhatóan 
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között az 
energia területén létrejött minden jogilag 
kötelező erejű megállapodás. E határozat 
alkalmazásában a tagállamok és a 
harmadik országokbeli állami tulajdonú 
gazdasági szereplők közötti 
megállapodások szintén „kormányközi 
megállapodásoknak” minősülnek;

Or. en

Módosítás 61
Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely várhatóan
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely befolyásolja a 
belső energiapiac működését, illetve az 
energiaellátás biztonságát az Unióban;

Or. en

Módosítás 62
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
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erejű megállapodás, amely várhatóan
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

erejű megállapodás, amely befolyásolja a 
belső energiapiac működését, illetve az 
energiaellátás biztonságát az Unióban;

Or. en

Módosítás 63
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely várhatóan 
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás vagy egyetértési 
megállapodás, amely várhatóan 
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

Or. en

Módosítás 64
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely várhatóan 
befolyásolja a belső energiapiac 
működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát az Unióban;

(1) „kormányközi megállapodás”: a 
tagállamok és harmadik országok között 
létrejött minden olyan jogilag kötelező 
erejű megállapodás, amely hatással lehet a 
belső energiapiac működésére, illetve az 
energiaellátás biztonságára az Unióban;

Or. en
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Indokolás

Az EUMSZ 101. cikkének és 107. cikke (1) bekezdésének megfogalmazásával összhangban a 
„hatással lehet” kifejezés megfelelőbbnek tűnik a belső piac, illetve az energiaellátás 
biztonsága tekintetében jelentkező különféle jelenlegi és jövőbeli hatások körülírására.

Módosítás 65
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „kereskedelmi megállapodás”: 
gazdasági szereplők között harmadik 
országbeli energiainfrastruktúra, -ellátás, 
vagy -szolgáltatások fejlesztésére, 
működtetésére vagy működésére 
vonatkozóan megkötött minden olyan 
jogilag kötelező erejű megállapodás, 
amelyek várhatóan befolyásolják az 
Unióban a belső energiapiac működtetését 
vagy működését, illetve az energiaellátás 
biztonságát.

Or. en

Módosítás 66
Bendt Bendtsen

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 

(1) A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
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minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában
bejelentették a Bizottságnak.

minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A kormányközi 
megállapodások teljes egészében történő 
benyújtását követően legkésőbb 6 
hónapon belül a Bizottság értékeli ezek 
uniós joggal – különösen az uniós 
versenyjoggal és a belső energiapiacra 
vonatkozó jogszabályokkal – való 
összeegyeztethetőségét. Amennyiben a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a benyújtott 
kormányközi megállapodás nem 
összeegyeztethető az uniós joggal, a 
tagállam minden megfelelő lépést megtesz 
a meghatározott összeegyeztethetetlenség 
megszüntetésére.. A Bizottság a hozzá 
beérkezett dokumentumokat elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi, de nem hozza
nyilvánosságra az érintett tagállam által 
bizalmasnak minősített információkat.

Or. da

Módosítás 67
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. A gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokra ez a kötelezettség nem 
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amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

vonatkozik. A kormányközi
megállapodások – köztük mellékleteik és 
az azokban kifejezetten hivatkozott 
szövegek, és azok valamennyi módosítása 
– teljes egészében történő benyújtását 
követő hat hónapon belül a Bizottság 
értékeli azoknak az uniós joggal –
különösen az uniós versenyjogi és a belső 
energiapiaci jogszabályokkal – való 
összeegyeztethetőségüket. Amennyiben a 
benyújtott kormányközi megállapodás 
nem összeegyeztethető az uniós joggal, a 
tagállam minden megfelelő lépést megtesz 
a meghatározott összeegyeztethetetlenség 
megszüntetésére. A Bizottság a hozzá 
beérkezett dokumentumokat elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi, de nem fedi fel a 
megfelelő tagállam által bizalmasként 
meghatározott információkat.

Or. en

Indokolás

Felesleges a belső piacra hatással nem járó egyéb szövegek benyújtása. A gazdasági 
szereplők közötti megállapodások a verseny szempontjából alapvetően fontos eszközöknek 
minősülnek, amelyeknek továbbra is bizalmasnak kell maradniuk. Ellenkező esetben sérül a 
társaságok gazdasági ereje.

Módosítás 68
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
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minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A kormányközi 
megállapodások – köztük mellékleteik és 
az azokban kifejezetten hivatkozott 
szövegek, és azok valamennyi módosítása 
– teljes egészében történő benyújtását 
követő hat hónapon belül a Bizottság közli 
az érintett tagállamokkal az uniós joggal 
való összeegyeztethetőségükkel 
kapcsolatos megjegyzéseit. A tagállamok 
valamennyi erőfeszítést megtesznek annak 
érdekében, hogy e megjegyzéseknek a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb az első 
módosítási folyamat vagy újratárgyalás 
során megfeleljenek. A 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével a Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat és – adott esetben – az 
uniós joggal való 
összeegyeztethetetlenségre vonatkozó 
bizottsági feljegyzést elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi. Minden olyan 
meglévő vagy ideiglenesen alkalmazott 
kormányközi megállapodást, amelyet e 
határozat hatálybalépéséig a 994/2010/EU 
rendelet alapján már elküldtek a 
Bizottságnak, és amely megfelel az ebben a 
bekezdésben foglalt követelményeknek, 
úgy kell tekinteni, hogy e határozat 
alkalmazásában bejelentették a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
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benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével a Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. A benyújtott kormányközi 
megállapodások uniós joggal való 
összeegyeztethetetlensége esetén a 
Bizottság kötelezettségszegési eljárást 
indít. Minden olyan meglévő vagy 
ideiglenesen alkalmazott kormányközi 
megállapodást, amelyet e határozat 
hatálybalépéséig a 994/2010/EU rendelet 
alapján már elküldtek a Bizottságnak, és 
amely megfelel az ebben a bekezdésben 
foglalt követelményeknek, úgy kell 
tekinteni, hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 70
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A tagállamok 
benyújtják e megállapodások valamennyi 
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elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

hivatalos nyelvi változatát, emellett pedig 
– a Bizottság három munkanyelvén – a 
megállapodások összefoglalását. A 
Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat biztonságos elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi. Minden olyan 
meglévő vagy ideiglenesen alkalmazott 
kormányközi megállapodást, amelyet e 
határozat hatálybalépéséig a 994/2010/EU 
rendelet alapján már elküldtek a 
Bizottságnak, és amely megfelel az ebben a 
bekezdésben foglalt követelményeknek, 
úgy kell tekinteni, hogy e határozat 
alkalmazásában bejelentették a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A megállapodás teljes körű megértése, valamint az esetleges véleménykülönbségek, illetve a 
különféle nyelvi változatok közötti hibák jelzése érdekében a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak valamennyi nyelvi változatra szüksége van. Az egyes megállapodásoknak a 
Bizottság három munkanyelvén megfogalmazott összefoglalása lehetővé fogja tenni a 
tagállami tisztviselők számára, hogy jobban megértsenek egy, a számukra ismeretlen nyelven 
létrejött valamely megállapodást (pl. egy kizárólag orosz és görög nyelvű hivatalos 
dokumentum ellenőrzése nehéznek bizonyulhat egy spanyol tisztviselő számára).

Módosítás 71
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan nem gazdasági jellegű 
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kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

szöveget, amelyekre azokban kifejezetten 
hivatkoznak. A Bizottság a hozzá 
beérkezett dokumentumokat a bizalmas 
üzleti adatok védelmét szem előtt tartva, 
megfelelő formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

Or. fr

Módosítás 72
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 

1. A tagállamok ésszerű határidőn belül 
teljes egészében benyújthatnak a 
Bizottsághoz minden, közöttük és 
harmadik országok között létrejött, 
meglévő és ideiglenesen alkalmazott 
kormányközi megállapodást, azok 
mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
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hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

bejelentették a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi, de nem 
tárhatja fel a megfelelő tagállam által 
bizalmasként meghatározott 
információkat. Minden olyan meglévő 
vagy ideiglenesen alkalmazott 
kormányközi megállapodást, amelyet e 
határozat hatálybalépéséig a 994/2010/EU 
rendelet alapján már elküldtek a 
Bizottságnak, és amely megfelel az ebben a 
bekezdésben foglalt követelményeknek, 
úgy kell tekinteni, hogy e határozat 
alkalmazásában bejelentették a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 74
Giles Chichester
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével a Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Minden olyan meglévő vagy 
ideiglenesen alkalmazott kormányközi 
megállapodást, amelyet e határozat 
hatálybalépéséig a 994/2010/EU rendelet 
alapján már elküldtek a Bizottságnak, és 
amely megfelel az ebben a bekezdésben 
foglalt követelményeknek, úgy kell 
tekinteni, hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 75
Fiorello Provera

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújtanak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 

1. A tagállamok e határozat 
hatálybalépésétől számított legkésőbb 
három hónapon belül teljes egészében 
benyújthatnak a Bizottsághoz minden, 
közöttük és harmadik országok között 
létrejött, meglévő és ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
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azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A Bizottság a 
hozzá beérkezett dokumentumokat 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Minden 
olyan meglévő vagy ideiglenesen 
alkalmazott kormányközi megállapodást, 
amelyet e határozat hatálybalépéséig a 
994/2010/EU rendelet alapján már 
elküldtek a Bizottságnak, és amely 
megfelel az ebben a bekezdésben foglalt 
követelményeknek, úgy kell tekinteni, 
hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

azok mellékleteit és módosításait, továbbá 
minden olyan szöveget, amelyekre azokban 
kifejezetten hivatkoznak. A gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokra ez a kötelezettség nem 
vonatkozik. A Bizottság a hozzá beérkezett 
dokumentumokat elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Minden olyan meglévő vagy 
ideiglenesen alkalmazott kormányközi 
megállapodást, amelyet e határozat 
hatálybalépéséig a 994/2010/EU rendelet 
alapján már elküldtek a Bizottságnak, és 
amely megfelel az ebben a bekezdésben 
foglalt követelményeknek, úgy kell 
tekinteni, hogy e határozat alkalmazásában 
bejelentették a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők között létrejött megállapodásokat egyértelműen ki kell zárni e 
határozat hatálya alól. Az ilyen megállapodásokra vonatkozó információk feltárása súlyosan 
sértheti bármely európai vállalkozás harmadik országokbeli ellátókkal szembeni kereskedelmi 
erejét, és károsíthatja az EU-ban a belsőpiaci versenyt és az ellátás biztonságát.

Módosítás 76
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a 
tárgyalások tervezett megkezdése előtt a 
lehető legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 

törölve
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dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Az érintett tagállam rendszeresen 
tájékoztatja a Bizottságot a folyamatban 
lévő tárgyalásokról. A Bizottság vagy az 
érintett tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Or. fr

Módosítás 77
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
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amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 7. 
cikknek megfelelően bizalmasnak 
minősülő részek kivételével a Bizottság a 
hozzá beérkezett valamennyi információt 
és – adott esetben – az uniós joggal való 
összeegyeztethetetlenségre vonatkozó 
bizottsági feljegyzést elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi. A tagállam általi 
értesítését követő két héten belül a 
Bizottság közli az érintett tagállammal a 
tárgyalás tárgyát képező megállapodás és 
az uniós jog összeegyeztethetőségével 
kapcsolatos észrevételeit. A Bizottság vagy 
az érintett tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Or. en

Módosítás 78
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
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amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság köteles 
megfigyelőként részt venni a 
tárgyalásokon. A Bizottság köteles a 6. 
cikk (1) bekezdésével összhangban 
elkészített nem kötelező erejű szabványos 
záradékokat bocsátani a tárgyalást 
folytató tagállam rendelkezésére a 
tárgyalás tárgyát képező megállapodás és 
az uniós jog összeférhetetlensége 
elkerülésének módjával kapcsolatban. Ha 
a tárgyalást folytató tagállam a Bizottság 
segítségét kéri a harmadik országgal 
folytatott tárgyalások tekintetében, a 
Bizottság köteles a kért segítséget 
megadni.

Or. en

Indokolás

A tárgyalások kezdetén rendelkezésre álló szabványos záradékok a legkorábbi szakaszban 
segítenék elő a kormányközi megállapodások és az uniós jog közötti kollízió elkerülését. Mivel 
a megállapodás egészének összhangban kell állnia az uniós joggal, a szabványos záradékok 
pedig nem feltétlenül terjednek ki az egész megállapodásra, a Bizottságnak további jogi 
segítséget kell nyújtania az esetleges összeegyeztethetetlenségek elkerüléséhez. Ha valamely 
tagállam a Bizottság aktív segítségét kéri a tárgyalási folyamat vonatkozásában, a Bizottság 
nem mérlegelheti, hogy nyújt-e segítséget, vagy sem.

Módosítás 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
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megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi. Az érintett tagállam rendszeresen 
tájékoztatja a Bizottságot a folyamatban 
lévő tárgyalásokról. A Bizottság vagy az 
érintett tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról.

Or. en

Módosítás 80
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban – de legalább 
három hónappal korábban –, írásban kell 
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részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság 
megfigyelőként jogosult részt venni a 
tárgyalásokon és az érintett tagállam 
kérésére jogi tanácsot ad.

Or. en

Indokolás

A jogi egyértelműség fokozása érdekében az eszköznek pontos határidőt kell meghatároznia 
amelyen belül a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a tárgyalások megkezdésére 
irányuló szándékukról. A Bizottságnak jogosultnak kell lennie az e tárgyalásokon való 
részvételre, hogy e határozat 4. cikkével összhangban megfelelő segítséget nyújthasson a 
tagállamoknak, kérésre pedig jogi tanácsot adhasson számukra a folyamat során.

Módosítás 81
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
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legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. A 
Bizottság minden tagállam számára 
hozzáférhetővé tesz egy, a tárgyalások 
lefolytatására vonatkozó útmutatót az 
uniós jog tiszteletben tartása, a 
tagállamok közötti szolidaritás és az 
energiaellátás biztosítása céljából. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Or. ro

Módosítás 82
Fiorello Provera

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban 
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tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

tájékoztathatja a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. A 
gazdasági szereplők között létrejött 
megállapodásokra ez a kötelezettség nem 
vonatkozik. Az érintett tagállam 
rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot a 
folyamatban lévő tárgyalásokról. A 
Bizottság vagy az érintett tagállam kérésére 
a Bizottság megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők közötti megállapodásoknak nem szabad e határozat hatálya alá 
tartozniuk, mivel azok a verseny szempontjából alapvetően fontos eszközöknek minősülnek. Az 
ilyen megállapodásokra vonatkozó információk előzetes feltárása különösen súlyosan 
károsíthatja bármely európai társaság tárgyalási pozícióját az Európai Unión kívüli 
beszállítókkal szemben, továbbá káros hatással lehet az EU-ban az ellátás biztonságára.

Módosítás 83
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
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az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 7. 
cikknek megfelelően bizalmasnak 
minősülő részek kivételével a Bizottság a 
hozzá beérkezett valamennyi információt 
elektronikus formában minden tagállam 
számára hozzáférhetővé teszi. Az érintett 
tagállam rendszeresen tájékoztatja a 
Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. Az érintett tagállam 
kérésére a Bizottság megfigyelőként részt 
vehet a tárgyalásokon.

Or. en

Módosítás 84
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a 
tárgyalások tervezett megkezdése előtt a 
lehető legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kezd 
meglévő kormányközi megállapodás 
módosítása vagy ilyen új megállapodás 
megkötése érdekében, úgy írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
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dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. Az érintett tagállam
kérésére a Bizottság megfigyelőként részt 
vehet a tárgyalásokon.

Or. en

Módosítás 85
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
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amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 
tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A tagállamok felkérhetik a 
Bizottságot, hogy a tárgyalásokon 
megfigyelőként vegyen részt.

Or. en

Módosítás 86
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt elektronikus formában minden 
tagállam számára hozzáférhetővé teszi. Az 
érintett tagállam rendszeresen tájékoztatja 
a Bizottságot a folyamatban lévő 
tárgyalásokról. A Bizottság vagy az érintett 

(2) Amennyiben valamely tagállam 
harmadik országgal tárgyalásokat kíván 
kezdeni meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy ilyen új 
megállapodás megkötése érdekében, úgy 
az erre irányuló szándékáról a tárgyalások 
tervezett megkezdése előtt a lehető 
legkorábbi időpontban, írásban kell 
tájékoztatnia a Bizottságot. A Bizottság 
részére küldött tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megfelelő 
dokumentációt, a tárgyalások során 
megvitatandó rendelkezések megjelölését, 
a tárgyalások célkitűzéseit és minden más 
lényeges információt. Meglévő 
megállapodás módosítása esetén a 
Bizottságnak küldött tájékoztatásban meg 
kell jelölni azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket újra kívánnak tárgyalni. A 
Bizottság a hozzá beérkezett valamennyi 
információt biztonságos elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi. Az érintett tagállam 
rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot a 
folyamatban lévő tárgyalásokról. A 
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tagállam kérésére a Bizottság 
megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Bizottság vagy az érintett tagállam kérésére 
a Bizottság megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalásokon.

Or. en

Módosítás 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok kötelesek a már 
egyeztetés alatt álló, de még alá nem írt 
kormányközi megállapodásokat – azok 
mellékleteivel és az azokban kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegekkel együtt – a 
tárgyalás lezárását követően a 
Bizottsághoz benyújtani.

Or. en

Módosítás 88
Michael Theurer

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok nem kötelesek a 
Bizottság részére átadni az általuk 
bizalmasnak tekintett információkat.

Or. en

Módosítás 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét elküldi a Bizottságnak. Ezen 
túlmenően, ha e megállapodások 
kifejezetten hivatkoznak egyéb szövegekre, 
a tagállamok az egyéb szövegeket is 
elküldik a Bizottságnak, amennyiben azok 
a belső energiapiac működésére, vagy az 
Unión belüli energiaellátás biztonságára 
hatással lévő részeket tartalmaznak. A 
gazdasági szereplők között létrejött 
megállapodásokra ez a kötelezettség nem 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 90
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét elküldi a Bizottságnak. Ha e 
megállapodások kifejezetten hivatkoznak 
egyéb szövegekre, a tagállamok az egyéb 
szövegeket is elküldik a Bizottságnak, 
amennyiben azok a belső energiapiac 
működésére, vagy az Unión belüli 
energiaellátás biztonságára hatással lévő 
részeket tartalmaznak. A gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokra ez a kötelezettség nem 
vonatkozik.
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Or. en

Indokolás

Kizárólag a belső piacra hatással lévő „egyéb szövegeket” kell elküldeni a Bizottságnak. A 
gazdasági szereplők közötti megállapodások a verseny alapvető eszközei, és azoknak 
bizalmasnak kell maradniuk. Ettől eltérő esetben bármely gazdasági társaság gazdasági ereje 
sérülhet. A Bizottság részéről a valamennyi tagállam részére történő továbbítás túlmegy a 
február 4-i Miniszterek Tanácsának a kérdésre vonatkozóan biztosított megbízatásának 
összefoglalóján.

Módosítás 91
Fiorello Provera

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket – a 
gazdasági szereplők közötti 
megállapodások kivételével – elküldheti a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplők közötti megállapodásoknak nem szabad e határozat hatálya alá 
tartozniuk, mivel azok a verseny szempontjából alapvetően fontos eszközöknek minősülnek. Az 
ilyen megállapodásokra vonatkozó információk előzetes vagy utólagos feltárása különösen 
súlyosan károsíthatja bármely európai gazdasági társaság gazdasági erejét és tárgyalási 
pozícióját az Európai Unión kívüli beszállítókkal szemben, továbbá káros hatással lehet az 
EU-ban a belső piaci versenyre és az unió ellátásbiztonságára.
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Módosítás 92
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

3. Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb, nem gazdasági jellegű
szövegeket elküldi a Bizottságnak, amely a 
hozzá beérkezett dokumentumokat – a 7. 
cikknek megfelelően bizalmasnak 
minősülő részek kivételével – elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi.

Or. fr

Módosítás 93
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett 
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – elektronikus formában 
minden tagállam számára hozzáférhetővé 
teszi.

(3) Az érintett tagállam a kormányközi 
megállapodás vagy annak módosítása 
megerősítését követően a megállapodást 
vagy annak módosítását, valamennyi 
mellékletét, illetve a megállapodásban 
vagy annak módosításában kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket elküldi a 
Bizottságnak, amely a hozzá beérkezett
dokumentumokat – a 7. cikknek 
megfelelően bizalmasnak minősülő részek 
kivételével – biztonságos elektronikus 
formában minden tagállam számára 
hozzáférhetővé teszi.
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Or. en

Módosítás 94
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Kereskedelmi megállapodások és 

egyetértési megállapodások
A Bizottság kérheti az érintett gazdasági 
szereplőktől és tagállamoktól, hogy tegyék 
hozzáférhetővé az energiaprojektekhez 
kapcsolódó kereskedelmi 
megállapodás(ok)at és azok mellékleteit, 
illetve egyéb dokumentumokat és 
egyetértési megállapodásokat, ha 
valamely harmadik országban induló vagy 
befejeződő, a belső energiapiacot vagy az 
energiaellátás biztonságát várhatóan 
befolyásoló energiaprojekt nem tartozik 
kormányközi megállapodás hatálya alá. 
Az erre irányuló kérés esetén az érintett 
gazdasági szereplők vagy tagállamok 
három hónapon belül benyújtják a kért 
dokumentumokat, vagy részletes 
magyarázatot adnak arra, hogy valamely 
projekt miért nem befolyásolja a belső 
energiapiacot vagy az energiaellátás 
biztonságát. A Bizottság a magyarázatot 
elfogadhatja, vagy megismételheti a 
kérést.
A kért dokumentumok benyújtását követő 
hat hónapon belül a Bizottság értékeli 
azoknak az uniós joggal, különösen az 
uniós versenyjogra és a belső 
energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal 
való összeegyeztethetőségét. A benyújtott 
kereskedelmi megállapodás vagy 
egyetértési megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetetlensége esetén a 
gazdasági szereplők minden megfelelő 
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lépést megtesznek a meghatározott 
összeegyeztethetetlenség felszámolása 
érdekében.
Az ajánlások figyelmen kívül hagyása 
esetén, és ha komoly kétségek merülnek 
fel az aláírt kereskedelmi megállapodás 
vagy egyetértési megállapodás 
összeegyeztethetőségével kapcsolatban, a 
Bizottság felkéri valamely tagállamot vagy 
tagállamokat, hogy vegye fontolóra jogi
eljárások megindítását a megállapodást 
aláíró felek ellen, illetve a Szerződésekben 
számára megengedett saját jogi eljárást 
indíthat, vagy olyan megfelelő nemzetközi 
fórum előtt indíthat eljárást, amelynek az 
Unió tagja.
A Bizottság az átvett dokumentumokat a 
többi tagállam vagy más testületek 
számára nem teheti hozzáférhetővé, 
azonban az e cikk alapján megkapott 
valamennyi dokumentumot bizalmasan 
kezeli. Az átvett dokumentumokat a 
megfelelő hatóságok előtt kizárólag jogi 
eljárás esetén tárhatja fel. A tagállamokat 
tájékoztatni kell arról, ha e cikk alapján 
dokumentumokat kértek, továbbá arról, 
hogy a kérést még nem zárták le, lezárták, 
vagy visszavonták.

Or. en

Indokolás

E cikkre annak megakadályozásához van szükség, hogy a tagállamok és gazdasági társaságok 
azzal kíséreljék meg e határozat alkalmazását elkerülni, hogy nemzetközi energia projektek 
vonatkozásában kizárólag kormányközi megállapodások nélküli kereskedelmi 
megállapodásokat fogadnak el. E cikk lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy a 
bizalmasság fenntartása mellett valamennyi projektet ellenőrizzen.

Módosítás 95
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság közreműködése törölve
Amennyiben egy tagállam a 3. cikk (2) 
bekezdése szerint arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy új 
kormányközi megállapodás megkötése 
céljából tárgyalásokat kíván kezdeni 
harmadik országgal, úgy a tagállam 
kérheti a Bizottság közreműködését a 
tárgyalások lefolytatásában.

Or. en

Indokolás

E cikk tartalmára vonatkozik az 1. módosítás.

Módosítás 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam a 3. cikk (2) 
bekezdése szerint arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy új 
kormányközi megállapodás megkötése 
céljából tárgyalásokat kíván kezdeni 
harmadik országgal, úgy a tagállam kérheti 
a Bizottság közreműködését a tárgyalások 
lefolytatásában.

Amennyiben egy tagállam a 3. cikk (2) 
bekezdése szerint arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy meglévő kormányközi 
megállapodás módosítása vagy új 
kormányközi megállapodás megkötése 
céljából tárgyalásokat kíván kezdeni 
harmadik országgal, úgy a Bizottság saját 
kezdeményezésére, illetve a tagállam 
kérésére megfigyelőként részt vehet a 
tárgyalások lefolytatásában, és jogi 
tanácsot adhat arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehet elérni az uniós joggal 
maradéktalanul összeegyeztethető 
kormányközi megállapodást.

Or. en
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Módosítás 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Az érintett tagállam a tárgyalások 
lezárását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb két héten belül tájékoztatja a 
Bizottságot a tárgyalások lezárásáról, és a 
Bizottsághoz vizsgálatra benyújtja a 
kormányközi megállapodás egyeztetés 
alatt álló, de még alá nem írt tervezetét, 
ideértve annak mellékleteit és az abban 
kifejezetten hivatkozott egyéb szövegeket.
A Bizottság a tárgyalások lezárásáról 
szóló tájékoztatást követő két hónapon 
belül tájékoztatja a tagállamot a 
megtárgyalt megállapodás, annak 
mellékletei és az abban kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegek uniós joggal –
különösen a kereskedelemre és 
beruházásokra vonatkozó rendeletekkel, a 
belső energiapiaci jogszabályokkal, 
valamint az Unió energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos politikája 
hosszú távú célkitűzéseivel – való 
összeegyeztethetőségére vonatkozó 
kétségekről. Az érintett tagállam a 
kormányközi megállapodás tervezetének 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított két hónapig nem írhatja alá a 
megállapodást. Amennyiben a Bizottság 
ezen időszak alatt a megállapodás 
tervezetével kapcsolatban nem ad választ, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást. A tagállam a kormányközi 
megállapodás aláírását újabb két 
hónappal elhalasztja, ha a Bizottságtól 
kapott válasz szerint a megtárgyalt, de 
még alá nem írt megállapodás 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal. E 
két hónap alatt a Bizottság jogi véleményt 
ad.
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Ha a jogi vélemény a megtárgyalt
megállapodás és az uniós jog 
összeegyeztethetetlenségét állapítja meg, a 
Bizottság pontosan meghatározza az 
összeférhetetlenség mibenlétét, és 
javaslatokat tesz annak felszámolására.
A tagállamok megfelelően figyelembe 
veszik a Bizottság ajánlásait és – adott 
esetben – újratárgyalják a megállapodást. 
Az ajánlások figyelmen kívül hagyása 
esetén, és ha komoly kétségek merülnek 
fel az aláírt kormányközi megállapodás és 
az uniós jog összeegyeztethetőségével 
kapcsolatban, a Bizottság fontolóra veszi 
kötelezettségszegési eljárás megindítását.

Or. en

Módosítás 98
Bendt Bendtsen

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 

(1) Az érintett tagállam a tárgyalások 
lezárását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb két héten belül tájékoztatja a 
Bizottságot a tárgyalások lezárásáról, és a 
Bizottsághoz vizsgálatra benyújtja a 
kormányközi megállapodás egyeztetés 
alatt álló, de még alá nem írt tervezetét, 
ideértve annak mellékleteit és az abban 
kifejezetten hivatkozott egyéb szövegeket.
A Bizottság saját kezdeményezésére vagy a 
kormányközi szerződést megtárgyaló 
tagállam kérésére a tárgyalás lezárásával 
kapcsolatos tájékoztatását követő két 
hónapon belül tájékoztatja a tagállamot a 
megtárgyalt megállapodás, annak 
mellékletei és az abban kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegek uniós joggal –
különösen az uniós versenyjoggal és az 
uniós belső energiapiaci szabályozással –
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benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani. 
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

való összeegyeztethetetlenségére 
vonatkozó kétségeiről. Az érintett tagállam 
a kormányközi megállapodás tervezetének 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
számított két hónapig nem írhatja alá a 
megállapodást. Amennyiben a Bizottság 
ezen időszak alatt nem ad választ, akkor 
úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást. A tagállam a kormányközi 
megállapodás aláírását újabb két 
hónappal elhalasztja, ha a Bizottságtól 
kapott válasz szerint a megtárgyalt, de 
még alá nem írt megállapodás 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal. E 
két hónap alatt a Bizottság jogi véleményt 
ad.
(2) A Bizottság jogi véleményben 
pontosan meghatározza az 
összeférhetetlenség mibenlétét, és 
javaslatokat tesz annak felszámolására.
(3) A tagállamok megfelelő módon 
figyelembe veszik a Bizottság ajánlásait és 
– adott esetben – újratárgyalják a 
megállapodást. Az ajánlások figyelmen 
kívül hagyása esetén, és ha komoly 
kétségek merülnek fel az aláírt 
kormányközi megállapodás és az uniós 
jog összeegyeztethetőségével 
kapcsolatban, a Bizottság fontolóra veszi 
kötelezettségszegési eljárás megindítását.

Or. da

Módosítás 99
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 

A tagállamok az aláírást megelőzően a 
tárgyalt kormányközi megállapodást 
vizsgálat céljából elküldik a Bizottság 
részére. A megállapodás elküldését 
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megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal. 
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

követően a Bizottság négy héten belül 
megvizsgálja, hogy a tárgyalt 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal, különösen a kereskedelmi és 
beruházási szabályokkal és a belső 
energiapiacra vonatkozó szabályokkal, 
valamint az Unió energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos politikája 
hosszú távú célkitűzéseivel. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Amennyiben a Bizottság a vizsgálati 
időszak alatt a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást.

Or. de

Módosítás 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 

Az érintett tagállam a tárgyalások 
lezárását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb két héten belül tájékoztatja a 
Bizottságot a tárgyalások lezárásáról, és a 
Bizottsághoz vizsgálatra benyújtja a 
kormányközi megállapodás egyeztetés 
alatt álló, de még alá nem írt tervezetét, 
ideértve annak mellékleteit és az abban 
kifejezetten hivatkozott egyéb szövegeket.
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joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

A gazdasági szereplők között létrejött 
megállapodásokra azonban ez a 
kötelezettség nem vonatkozik.

Or. en

Módosítás 101
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 

A megállapodás aláírását megelőzően  a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a 
tárgyalások lezárásáról, és benyújtják a 
Bizottságnak a megállapodás tervezetét. A
Bizottság a tárgyalások lezárására 
vonatkozó tájékoztatást követő négy héten 
belül közli az érintett tagállammal az uniós 
joggal való összeegyeztethetetlenséggel 
kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az 
érintett tagállam a megállapodás aláírása 
előtt a megállapodás tervezetében 
megfelelően figyelembe veszi a Bizottság 
végleges ajánlásait, és szükség esetén 
újratárgyalja a megállapodást. 
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még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Amennyiben a Bizottság a vizsgálati 
időszak alatt a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást.

Or. en

Módosítás 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 

A 3. cikk (3) bekezdés alapján benyújtott 
kormányközi megállapodások 
tekintetében a Bizottság a kormányközi 
megállapodás benyújtását követő 
legfeljebb három hónapon belül saját 
kezdeményezésére, vagy az azt benyújtó 
tagállam kérelmére megvizsgálja, hogy az
összeegyeztethető-e az uniós joggal, és 
tájékoztatja a tagállamot a vizsgálat során 
feltárt esetleges 
összeegyeztethetetlenségről, kifejtve az 
összeegyeztethetetlenség jogi indokait, és 
megoldást javasolva annak 
felszámolására. Az érintett tagállam e 
három hónapos időszak alatt  nem írhatja 
alá a megállapodást. A vizsgálati időszakot 
az érintett tagállam hozzájárulásával meg 
lehet hosszabbítani. Összeegyeztethetőség 
ellenőrzésére irányuló kérelem esetén, 



PE480.533v01-00 62/79 AM\889089HU.doc

HU

benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

amennyiben a Bizottság a vizsgálati 
időszak alatt a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást.

Or. en

Módosítás 103
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 

Az érintett tagállam a tárgyalások 
lezárását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a tárgyalások lezárását követő 
két  héten belül tájékoztatja a Bizottságot a 
tárgyalások lezárásáról, és a Bizottsághoz 
vizsgálatra benyújtja a kormányközi 
megállapodás egyeztetés alatt álló, de még 
alá nem írt tervezetét, ideértve annak 
mellékleteit és az abban kifejezetten 
hivatkozott egyéb szövegeket. A gazdasági 
szereplők között létrejött 
megállapodásokra azonban ez a 
kötelezettség nem vonatkozik.
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irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Or. en

Módosítás 104
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást 
lefolytató tagállam kérelmére, a 
megállapodás aláírását megelőzően 
ellenőrizheti, hogy a szóban forgó 
megállapodás összeegyeztethető-e az uniós 
joggal. Amennyiben a Bizottság vagy az 
érintett tagállam kéri a szóban forgó 
kormányközi megállapodás uniós joggal 
való összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 

A tagállamok a Bizottsághoz vizsgálatra 
benyújtják a kormányközi 
megállapodások egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt tervezeteit. A Bizottság a
benyújtást követő négy hónapon belül 
megvizsgálja az egyeztetés alatt álló 
megállapodás uniós joggal – különösen a 
versenyjoggal és a belső energiapiaci 
jogszabályokkal, valamint az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos politikája hosszú távú 
célkitűzéseivel – való 
összeegyeztethetőségét. Az érintett 
tagállam a vizsgálati időszak alatt nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Amennyiben a Bizottság a vizsgálati 
időszak alatt a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban nem nyilvánít véleményt, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az ellen nem 
emelt kifogást.
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tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Or. en

Indokolás

Az összeegyeztethetőségnek – a hosszú távú célkitűzésekre és a belsőpiaci jogszabályokra is 
összpontosító – kötelező, előzetes vizsgálata korai figyelmeztetésként szolgálhat a tagállamok 
számára, amivel elkerülhető a kormányközi megállapodás bonyolult újratárgyalása.

Módosítás 105
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 

A Bizottság a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően megvizsgálja, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított két hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, valamint a 
megállapodás aláírása tekintetében a 
szükségtelen késedelmek elkerülése 
érdekében a Bizottság a vizsgálati időszak 
végét megelőzően a legrövidebb időn belül 
tájékoztatja a tagállamot arról, ha nem áll 
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nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

szándékában kifogásokat felvetni. A 
Bizottság az összeegyeztethetőség 
ellenőrzésére irányuló valamennyi 
kérelem esetén törekszik – akár kedvező, 
akár kedvezőtlen – véleményének 
kifejezésére, amennyiben azonban a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Or. en

Módosítás 106
Takis Hadjigeorgiou

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 

A Bizottság a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben az érintett tagállam kéri a 
szóban forgó kormányközi megállapodás 
uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.
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irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
kifogást.

Or. en

Módosítás 107
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját hatáskörében, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben a Bizottság vagy az érintett 
tagállam kéri a szóban forgó kormányközi 
megállapodás uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 

A Bizottság bármely tagállam kérésére, a 
tárgyalások lezárásáról szóló értesítés 
beérkezését követően legkésőbb négy 
héten belül, vagy a kormányközi 
megállapodásról szóló tárgyalást lefolytató 
tagállam kérelmére, a megállapodás 
aláírását megelőzően ellenőrizheti, hogy a 
szóban forgó megállapodás 
összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Amennyiben az érintett tagállam kéri a 
szóban forgó kormányközi megállapodás 
uniós joggal való 
összeegyeztethetőségének előzetes 
értékelését, úgy az egyeztetés alatt álló, de 
még alá nem írt kormányközi 
megállapodás tervezetét vizsgálat céljából 
a Bizottságnak el kell küldeni. Az érintett 
tagállam a kormányközi megállapodás 
tervezetének Bizottsághoz történő 
benyújtásától számított négy hónapig nem 
írhatja alá a megállapodást. A vizsgálati 
időszakot az érintett tagállam 
hozzájárulásával meg lehet hosszabbítani.
Összeegyeztethetőség ellenőrzésére 
irányuló kérelem esetén, amennyiben a 
Bizottság a vizsgálati időszak alatt a 
megállapodás tervezetével kapcsolatban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy az ellen nem emelt 
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kifogást. kifogást.

Or. fr

Módosítás 108
Michael Theurer

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha valamely kormányközi megállapodás 
tervezetének vizsgálata kedvezőtlen 
véleménnyel zárul, a Bizottság tájékoztatja 
az Európai Parlamentet és lehetséges 
megoldást nyújt az érintett tagállamok 
számára, vagy megállapítja az 
újratárgyalás szükségességét, amit az 
érintett tagállam megfelelő módon 
figyelembe vesz.

Or. en

Módosítás 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság az egyeztetés alatt álló 
megállapodás és az uniós jog 
összeegyeztethetetlenségét állapítja meg, a 
tagállam a megállapított 
összeegyeztethetetlenséget felszámolja. Ha 
a tagállam az összeegyeztethetetlenség 
felszámolása nélkül írja alá a 
megállapodást, a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indíthat.

Or. en
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Módosítás 110
Bendt Bendtsen

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogi vélemény mellett a Bizottságnak 
elemzést kell készítenie, amely 
tartalmazza, hogy az érintett harmadik 
ország milyen mértékben vezetett be és 
hajt végre az energiaellátásra vonatkozó 
uniós jogszabályokhoz – és különösen a  
harmadik energiacsomagban szereplő 
rendelkezésekhez – hasonló 
jogszabályokat.

Or. da

Módosítás 111
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha valamely kormányközi megállapodás 
tervezetének vizsgálata kedvezőtlen 
eredményekkel zárul, a Bizottság 
lehetséges megoldásokat nyújt az érintett 
tagállamok számára, vagy megállapítja az 
újratárgyalás szükségességét, amit az 
érintett tagállam megfelelő módon 
figyelembe vesz.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző mechanizmus egyes lépéseinek következményeit kifejezetten rögzíteni kell, azaz a 
Bizottságnak megoldásokat kell javasolnia, a tagállam pedig köteles figyelembe venni a 
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Bizottság ajánlását.

Módosítás 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az energiaellátásra és a beruházásokra 

vonatkozó megállapodások koherenciája
Az Európai Bizottságnak biztosítania kell, 
hogy a beruházásra vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó, az 
energiaellátással kapcsolatos 
megállapodások összeegyeztetők a 
kétoldalú beruházási megállapodásokra 
vonatkozó uniós joggal és az uniós 
beruházási politikával, ideértve az 
Európai Parlament vizsgálati és 
véleményezési jogait. A Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az energiára vonatkozó és az e 
határozat alkalmazásában relevanciával 
bíró konkrét rendelkezések tekintetében.

Or. en

Indokolás

A beruházásra és energiaellátásra vonatkozó megállapodások koherenciája nemcsak a helyes 
szabályalkotás érdekében szükséges, hanem tükröznie kell a különböző intézményi szereplők 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott hatásköreit is, azaz – például – az Európai Parlament 
által a beruházási politika terén gyakorolt vizsgálati jogot.

Módosítás 113
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész



PE480.533v01-00 70/79 AM\889089HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság előmozdítja a tagállamok 
közötti koordinációt azzal a szándékkal, 
hogy:

(1) A Bizottság előmozdítja és ösztönzi a 
tagállamok közötti koordinációt azzal a 
szándékkal, hogy:

Or. de

Módosítás 114
Bernd Lange

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az energiaellátási és a beruházási 
megállapodások koherenciája. A
Bizottság biztosítja, hogy beruházásokhoz 
kapcsolódó részeket tartalmazó 
energiaellátási megállapodások 
összhangban vannak a kétoldalú 
beruházási megállapodásokra vonatkozó 
jogszabályokkal. A Bizottság ugyancsak 
gondoskodik arról, hogy a 
beruházásokhoz kapcsolódó részeket 
tartalmazó energiaellátási 
megállapodások tekintetében megőrizzék 
az Európai Parlament részvételi jogait. 
Különösen az Európai Parlament jövőbeli 
beruházási politikára vonatkozó ajánlásait 
kell figyelembe venni.

Or. de

Módosítás 115
Niki Tzavela

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározza a kormányközi 
megállapodásokkal kapcsolatos általános 
problémákat és mérlegelje a problémák 
kezelésére szolgáló megfelelő fellépéseket;

b) meghatározza a kormányközi 
megállapodásokkal kapcsolatos általános 
problémákat, mérlegelje a megfelelő 
fellépéseket, és megoldásokat javasoljon e 
problémák kezelésére;

Or. en

Módosítás 116
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes 
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes 
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal, valamint az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseiben 
meghatározott energiaellátás 
biztonságának szintjével.

Or. en

Indokolás

A megállapodások újratárgyalásának elkerülése érdekében, már az elején figyelembe kell 
venni az energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos hosszú távú uniós célkitűzéseket.

Módosítás 117
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

c) a bevált gyakorlatok alapján nem 
kötelező érvényű szabványos záradékokat 
dolgozzon ki, amelyek alkalmazása 
jelentősen segítheti, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások összhangban 
legyenek az energiaellátásra vonatkozó 
uniós jogszabályokkal.

Or. en

Indokolás

A szabványos záradékok alkalmazása javítja a megtárgyalt kormányközi megállapodás uniós 
joggal való összeegyeztethetőségét, azonban nem biztosítja a megállapodás szabványos 
záradékokkal nem érintett részeinek teljes mértékű összhangját.

Módosítás 118
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazása biztosíthatja, hogy a jövőbeli 
kormányközi megállapodások teljes 
mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

c) a bevált gyakorlatok alapján szabványos 
záradékokat dolgozzon ki, amelyek 
alkalmazásuk esetén biztosíthatják, hogy a 
jövőbeli kormányközi megállapodások 
teljes mértékben összhangban legyenek az 
energiaellátásra vonatkozó uniós 
jogszabályokkal.

Or. en

Módosítás 119
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) koordinálja a megállapodásokat 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fizikai kapacitás és a gázvezeték-kapacitás 
egymással összhangban álljon és 
megfeleljen az energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzéseknek, valamint az Unió 
energiával és éghajlatváltozással 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzései révén 
kialakított ellátásbiztonsági szintnek, 
elkerülve, hogy az Uniót többletkapacitást 
kösse le.

Or. en

Indokolás

A megállapodások újratárgyalásának elkerülése érdekében, már az elején figyelembe kell 
venni az energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos hosszú távú uniós célkitűzéseket, és – a 
gazdasági megfontolásokon túl az európai fogyasztók érdekében is – el kell kerülni a 
megállapodások olyan rendelkezéseit, amelyek tényleges energiaszállítás nélkül kötnek le 
kapacitást.

Módosítás 120
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a harmadik országokkal kötött nemzeti 
kétoldalú megállapodásokkal szemben 
ösztönözze a több tagállamot vagy az Unió 
egészét érintő többoldalú kormányközi 
megállapodások kidolgozását.

Or. en

Módosítás 121
Bernd Lange



PE480.533v01-00 74/79 AM\889089HU.doc

HU

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megállapodások beépítése és 
bevonása a közös európai
energiapolitikába az Útiterv 2050 
leírásának megfelelően.

Or. de

Módosítás 122
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb egy, a tárgyalások lefolytatására 
vonatkozó útmutatót dolgozzon ki az uniós 
jogszabályok tiszteletben tartása, a 
tagállamok közötti szolidaritás és az 
energiaellátás biztosítása céljából.

Or. ro

Módosítás 123
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam 
jelezheti, ha az információ valamely része 
bizalmasnak minősül, és hogy a megadott 
információ megosztható-e más 
tagállamokkal, különösen kereskedelmi 
információ esetében. A Bizottság ezeket a

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam – a 
kereskedelmi szempontból bizalmas 
információk védelmét szem előtt tartva –
megválaszthatja ezen információk 
továbbításának a módját.
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jelzéseket tiszteletben tartja. A 
titoktartásra vonatkozó kérelem nem 
korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz.

Or. fr

Módosítás 124
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam 
jelezheti, ha az információ valamely része
bizalmasnak minősül, és hogy a megadott 
információ megosztható-e más 
tagállamokkal, különösen kereskedelmi 
információ esetében. A Bizottság ezeket a 
jelzéseket tiszteletben tartja. A titoktartásra 
vonatkozó kérelem nem korlátozza a 
Bizottság hozzáférését a bizalmas 
információkhoz.

A 3. cikk alapján a Bizottság részére 
nyújtott tájékoztatás során a tagállam 
jelezheti, ha az abban található 
kereskedelmi információ bizalmasnak 
minősül, és hogy a megadott információ 
megosztható-e más tagállamokkal. A 
Bizottság ezeket a jelzéseket tiszteletben 
tartja. A titoktartásra vonatkozó kérelem 
nem korlátozza a Bizottság hozzáférését a 
bizalmas információkhoz. Valamennyi 
tagállam megkapja a részben bizalmasnak 
minősülő információkat tartalmazó 
rendelkezések összefoglalását.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak óvniuk kell tudni a bizalmas kereskedelmi információkat. A megállapodások 
alapvető információit azonban valamennyi tagállam rendelkezésére kell bocsátani, hogy e 
határozat céljai megvalósulhassanak.

Módosítás 125
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam valamely megállapodás 
egy részének bizalmas kezelését kéri, a 
Bizottság az információt törli a 
tagállamokkal megosztott 
dokumentumokból, a törlés helyén pedig a 
törölt információval kapcsolatos 
tájékoztatást ad.

Or. en

Indokolás

Bár helyes a bizalmas információkat törölni a megosztott szövegekből, a tagállamokat 
tájékoztatni kell a törlés tényéről és helyéről. Ezen információk hiányában nem lenne világos 
a tagállamok számára, hogy valamely megállapodás, melléklet, vagy más dokumentum 
egészéhez, vagy csak részéhez férnek hozzá. Ezért ilyen értelmű megjegyzést kell feltüntetni, 
pl. „Az ár [törölve]”, vagy „[Ezt a mellékletet bizalmas tartalma miatt törölték]”, illetve 
„[Egy dokumentumot bizalmas tartalma miatt töröltek]”.

Módosítás 126
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felülvizsgálat Jelentés és felülvizsgálat

Or. en

Indokolás

A határozat célja elérésének ellenőrzése és a demokratikus ellenőrzés biztosítása érdekében 
jelentéstételi kötelezettséget is elő kell írni.

Módosítás 127
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság négy évvel e határozat 
hatálybalépését követően jelentést nyújt be 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról.

(1) A Bizottság e határozat hatálybalépését 
követően évente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról.

Or. ro

Módosítás 128
Rolandas Paksas

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság négy évvel e határozat 
hatálybalépését követően jelentést nyújt be 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról.

1. A Bizottság két évvel e határozat 
hatálybalépését követően jelentést nyújt be 
az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz e határozat alkalmazásáról.

Or. lt

Módosítás 129
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek a 3. cikk alapján 
hozzá beérkezett adatokról, és az e 
határozat hatálybalépését követő 24 
hónapon belül átfogó értékelést készít az 
Európai Parlament számára.

Or. en
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Indokolás

A határozat célja elérésének ellenőrzése és a demokratikus ellenőrzés biztosítása érdekében 
jelentéstételi kötelezettséget is elő kell írni.

Módosítás 130
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelentésben elsősorban azt kell 
értékelni, hogy e határozat megfelelő 
keretet biztosít-e ahhoz, hogy a 
kormányközi megállapodások az uniós 
joggal teljes mértékben összhangban 
legyenek, illetve a kormányközi 
megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 
folytassanak.

(2) A jelentésben elsősorban azt kell 
értékelni, hogy e határozat megfelelő 
keretet biztosít-e ahhoz, hogy a 
kormányközi megállapodások az uniós 
joggal teljes mértékben összhangban 
legyenek, illetve a kormányközi 
megállapodások vonatkozásában a 
tagállamok magas szintű együttműködést 
folytassanak. A jelentésben értékelni kell 
továbbá az e határozatban megállapított 
határidők megfelelőségét, valamint 
azoknak a tagállamok harmadik 
országokkal folytatott tárgyalásaira 
gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 131
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a határozatnak a tagállamok a 
címzettjei.

Ennek a határozatnak a tagállamok és a 3a. 
cikk szerinti személyek a címzettjei.

Or. en
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