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Módosítás 1
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 a bevezető hivatkozás (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 tekintettel a nemzeti bíráknak az európai 
igazságügyi rendszerben betöltött 
szerepéről szóló, 2008. július 9-i 
állásfoglalására,

Or.en

Módosítás 2
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megjegyzi, hogy az „EU pilot” 
elnevezésű projekten keresztül a Bizottság 
célja a Bizottság és a tagállamok közötti 
„elkötelezettség, együttműködés és 
partnerség” * növelése, és azt vizsgálja a 
nemzeti közigazgatásokkal szoros 
együttműködésben, hogy miként lehetne az 
európai jogszabályok alkalmazását kezelni;
úgy véli, hogy így ez a kormányközi
együttműködés olyan formája, amely a 
Bizottságnak az EUSz 17. cikkében 
meghatározott azon kötelezettségének 
helyébe lép, hogy „gondoskodik a 
Szerződések, valamint az intézmények 
által a Szerződések alapján elfogadott 
intézkedéseknek az alkalmazásáról”;

2. megjegyzi, hogy az „EU pilot” 
elnevezésű projekten keresztül a Bizottság 
célja a Bizottság és a tagállamok közötti 
„elkötelezettség, együttműködés és 
partnerség”1növelése, és azt vizsgálja a 
nemzeti közigazgatásokkal szoros 
együttműködésben, hogy miként lehetne az 
európai jogszabályok alkalmazását 
előmozdítani; úgy véli, hogy ez a
kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés 
elfogadását követően a jól működő, 
polgárközpontú Uniót szolgáló, az Unió 
valamennyi intézményére kiterjedő 
együttműködés iránt újabban felmerülő 
igényt elégíti ki;

Or.en

                                               
1 Az„EU pilot” elnevezésű projektről szóló értékelési jelentés, 2. o.
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Módosítás 3
Diana Wallis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. megjegyzi, hogy egyrészt a polgárok 
úgy vannak feltüntetve, mint akiknek 
lokálisan kulcsszerepük van az EU 
jogszabályainak való megfelelésben*, 
másrészt viszont – az „EU pilot” 
projektben – még jobban ki vannak zárva 
bármely elkövetkező eljárásból; úgy véli, 
hogy nincs összhangban a Szerződések 
ünnepélyes nyilatkozataival, melyek 
szerint „a döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz 
a lehető legközelebb eső szinten hozzák 
meg.” (EUSz. 1. cikke) és hogy „az Unió 
intézményei […] munkájuk során a 
nyitottság elvének lehető legnagyobb 
mértékű tiszteletben tartásával járnak el”
(EUMSz 15. cikke), valamint „[A]z Unió 
minden tevékenysége során tiszteletben 
tartja a polgárai közötti egyenlőség elvét; 
az Unió intézményei, szervei és hivatalai 
valamennyi uniós polgárt egyenlő 
figyelemben részesítik” (EUSz 9. cikke);

3. megjegyzi, hogy egyrészt a polgárok 
úgy vannak feltüntetve, mint akiknek 
lokálisan kulcsszerepük van az EU 
jogszabályainak való megfelelésben*, 
másrészt viszont – az „EU pilot” 
projektben – ki lehetnek zárva bármely 
elkövetkező eljárásból; úgy véli, hogy ezt 
el kell kerülni azáltal, hogy az „EU pilot” 
projektet közvetítő jellegű alternatívának 
tekintjük, amelyben a polgárok 
kezdeményező panasztevőként teljes 
mértékben részt vesznek, illetve 
közreműködnek; úgy véli, hogy ez 
megfelelőbben tükrözné a Szerződés azon 
célkitűzéseit, hogy „a döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz 
a lehető legközelebb eső szinten hozzák 
meg.” (az EUSz. 1. cikke) és hogy „az 
Unió intézményei […] munkájuk során a 
nyitottság elvének lehető legnagyobb 
mértékű tiszteletben tartásával járnak el”
(az EUMSz 15. cikke), valamint „[A]z 
Unió minden tevékenysége során 
tiszteletben tartja a polgárai közötti 
egyenlőség elvét; az Unió intézményei, 
szervei és hivatalai valamennyi uniós 
polgárt egyenlő figyelemben részesítik” (az
EUSz 9. cikke);

Or.en

Módosítás 4
Eva Lichtenberger

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az „EU pilot” projekt 
elindításához a Bizottság a szolgálatai és a 
tagállamok hatóságai közötti 
kommunikáció céljából „bizalmas online 
adatbázist”1 hozott létre, ami mutatja, 
hogy a polgárokat igenis kizárják a 
Bizottság és a tagállamok közötti 
kommunikációból; felhívja a Bizottságot, 
hogy tegye lehetővé a Parlament számára 
az adatbázishoz való ésszerű mértékű 
hozzáférést annak érdekében, hogy a 
Parlament gyakorolni tudja a 
Bizottságnak a Szerződések őreként 
betöltendő szerepe feletti ellenőrzési jogát;

Or.en

Módosítás 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. rámutat, hogy az Európai Unióról 
szóló szerződés egyértelműen fogalmaz az 
európai uniós polgárok aktív szerepét, és 
különösen az európai polgári 
kezdeményezéseket illetően; annak a 
lehetőségét, hogy a jogalkotási 
menetrendbe a polgároknak közvetlen 
beleszólásuk legyen, az uniós jog 
megfelelő alkalmazása és betartása, 
valamint a kapcsolódó eljárások 
átláthatósága és megbízhatósága 
biztosításában a polgárok által betöltendő 
konkrét és fontos szerep egyik közvetlen 
formájának tartja;

Or.en
                                               
1 Az „EU pilot” elnevezésű projektről szóló bizottsági értékelési jelentés (COM(2010)0070), 2. o.
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Módosítás 6
Eva Lichtenberger

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4a. biztosítani kívánja, hogy a Bizottság 
továbbra is részletes adatokat gyűjtsön 
valamennyi típusú jogsértésről, és hogy 
lehetővé tegye a Parlament számára az 
adatokhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként betöltendő szerepe 
feletti ellenőrzési jogát a Parlament 
gyakorolni tudja; az adatok összesítésének 
és kategorizálásának az előző évi 
jelentésekben foglaltakkal 
összevethetőnek kell lenniük annak 
érdekében, hogy a Parlament 
valósághűen értékelni tudja a Bizottság 
által elért haladást, tekintet nélkül arra, 
hogy a jogsértést az „EU Pilot”-on, vagy 
az eredeti jogsértési eljáráson keresztül 
vizsgálták;

Or.en

Módosítás 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4a. rámutat, hogy az európai uniós jog 
megfelelő alkalmazásában és 
átültetésében bekövetkező késedelmek 
közvetlen hatással vannak a polgárok 
mindennapi életére és jogaik 
érvényesíthetőségére; felhívja a figyelmet 
az uniós jog alkalmazásának és 
betartásának elmaradásából, valamint az 
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uniós intézményekbe vetett bizalom ebből 
következő csorbulásából származó 
költségek mértékére; 

Or.en

Módosítás 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a Jogi Bizottság 
nemrégiben az uniós közigazgatási joggal 
foglalkozó munkacsoportot állított fel 
azzal a céllal, hogy megvizsgálja, az uniós 
közigazgatási jog egységes szerkezetbe 
foglalása lehetséges-e, és hogy egy ilyen 
projektnek mik lennének a gyakorlati 
vonzatai; úgy véli, hogy a munkacsoport 
következtetéseit az uniós közigazgatási 
kódexről szóló párbeszéd során 
figyelembe kellene venni;

Or.en

Módosítás 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
elsőrendű szerepe a Szerződések 
betartásának, valamint az európai uniós 
jog tagállamok általi helyes és megfelelő 
időben történő alkalmazásának 
biztosítása; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
éljen a szerződésekben, és különösen az 
EUMSz. 260. cikkének új, az irányelvek 
átültetését szolgáló nemzeti intézkedések 
bejelentésének elmaradásáról szóló 
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rendelkezéseiben rá ruházott összes 
rendelkezésére álló jogkörével;

Or.en

Módosítás 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. nagy érdeklődéssel fogja nyomon 
követni a Bizottságnak azt az ígéretét, 
hogy a tagállamok által a panaszokra 
adott válaszokról rendszeres értékelést 
készít; felhívja a Bizottságot, hogy az 
értékeléseket a legmesszemenőbb 
alapossággal, az egyes ügyek elemzését 
azonnal elvégezve készítse; felszólít a 
panaszos által az értékelési folyamatban 
betöltött szerep egyértelműsítésére; 

Or.en

Módosítás 11
Sebastian Valentin Bodu

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11a. úgy véli, hogy amikor a Bizottság 
jogsértés miatti eljárást kezdeményez egy 
tagállam ellen, közleményben kellene 
tájékoztatnia a tagállam polgárait arról, 
hogy az uniós jogot sértő cselekményt az 
érintettek nemzeti bíróságaik előtt is 
megtámadhatják;

Or.en
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Módosítás 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 a bekezdés (új) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11a. emlékeztet az igazságügyi képzésről 
szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására; 
alapvető jelentőségűnek véli, hogy az 
igazságügyi képzést a Stockholmi 
Program végrehajtására vonatkozó 
cselekvési terv keretében is előmozdítsák;

Or.en


