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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

Igazságügy

1. az uniós jogszabályok teljes átláthatóságának és az alkalmazás hatékonyságának 
biztosítása érdekében kiemelten fontosnak tartja, hogy a jogszabályok egyszerűek, 
egyértelműek és világosan érthetőek legyenek; e tekintetben szükségesnek tartja az európai 
igazságszolgáltatási térség továbbfejlesztésének támogatását a megfelelő pénzügyi 
erőforrások révén annak érdekében, hogy Európa-szerte biztosítottak legyenek a polgárok 
számára az uniós szintű szabványok, az alapvető szintű igazságszolgáltatás, a 
megkülönböztetésmentes bánásmód és a jogok gyakorlásának csorbítatlan lehetősége;

2. elengedhetetlennek tartja, hogy az EU jelentős pénzügyi előirányzatokkal támogasson egy 
sor célzott pénzügyi programot az igazságszolgáltatás területén hozott jogszabályainak és 
szakpolitikai intézkedéseinek támogatása érdekében, az olyan, határokon átnyúló 
kérdésekre összpontosítva, amelyek csak uniós szinten összehangolt fellépés révén 
kezelhetőek megfelelően;

3. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatáshoz való teljes körű hozzáférés – igazságügyi 
képzések és a polgári és büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködés 
révén történő – jobb megvalósítása még inkább biztosítható lehetne a 2014–2020-ra szóló 
„Jogérvényesülés” program javasolt előirányzatainak növelése által, és kéri a vonatkozó 
pénzügyi keret 5%-os növelését;

Igazgatás

4. egyetért az igazgatási kiadások racionalizálására irányuló európai bizottsági javaslattal; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy feltétlenül egyensúlyt kell teremteni a további 
takarékoskodás és annak biztosítása között, hogy az intézmények a Szerződésekben előírt 
kötelezettségeiknek és hatásköreiknek megfelelően el tudják látni munkájukat és 
feladataikat, szem előtt tartva a jelenlegi gazdasági válság jelentette súlyos kihívásokat is;

5. ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a Bizottság által előirányzott megtakarítások 80%-a 
a személyzet létszámának javasolt 5%-os csökkentéséből adódik; egyáltalán nem ért egyet 
a lineáris létszámcsökkentés összes intézmény, szerv és ügynökség esetében való 
alkalmazásával, mivel ezek Szerződések szerinti szerepe és felelősségi köre nagyon 
különböző; hangsúlyozza, hogy a megfelelő működésük akadályozásának elkerülése 
érdekében az egyes intézményekre, szervekre és ügynökségekre kell bízni annak 
eldöntését, hogy hol és milyen csökkentéseket lehet bevezetni;

6. emlékeztet rá, hogy az európai uniós közszolgálat 2004-ben jelentős reformon ment 
keresztül, amely eddig már 3 milliárd eurós megtakarítást eredményezett, és 2020-ig 
további mintegy 5 milliárd eurós megtakarítást fog jelenteni az uniós költségvetés számára; 
megjegyzi, hogy az Unió igazgatási kiadásai az uniós GNI körülbelül 1%-át kitevő 2007–
2013-as többéves pénzügyi keretnek mindössze 5,8%-át teszik ki;
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7. üdvözli, hogy a költségvetési hatóságoknak figyelembe kell venniük a következő többéves 
pénzügyi keret időszakának eltérő gazdasági és társadalmi körülményeit, de hangsúlyozza, 
hogy az Uniónak minden eddiginél inkább szüksége van egy hatékony, magasan képzett és 
többnyelvű személyzetre, amelynek tagjai a tagállamok állampolgárai közül kerülnek ki, 
földrajzi szempontból a lehető legszélesebb körből, a nemek közötti egyensúly kellő 
figyelembevételével; rámutat, hogy a személyzet tagjainak függetleneknek kell lenniük, a 
legmagasabb szintű szakmai normáknak kell megfelelniük, és késznek kell lenniük 
származási országuk elhagyására; továbbá rámutat, hogy a személyzet tagjai számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges eszközöket, hogy feladataikat a lehető 
leghatékonyabban és leglojálisabban láthassák el;

8. határozottan ellenezni fog minden olyan intézkedést, amely az alapvető jogokat, az uniós 
jog alapelveit és a társadalmi igazságosság elvét tekintve sérti a tisztviselők jogi helyzetét, 
és amely veszélyezteti az uniós igazgatás megfelelő működését az állampolgárok és az 
Unió szolgálatával kapcsolatos feladatainak teljesítése során.
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