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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unió alapjogi chartája 
52. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a chartában 
elismert jogok és szabadságok gyakorlását 
semmilyen végrehajtó intézkedés nem 
korlátozhatja, ha a korlátozásokat nem 
jogszabály rögzíti, továbbá ha a 
korlátozások e jogok és szabadságok 
lényegi tartalmát nem tartják tiszteletben.

Indokolás
Following the entry into force of the Lisbon Treaty and of the EU Charter, the obligation 
to limit only by law Fundamental rights already foreseen by the European Convention of 
Human Rights is now confirmed by article 52 of the European Charter. The European 
Parliament already raised, on several occasions, the issue of non-respect of Fundamental 
Rights in measures adopted under so called Comitology procedures (see the cases of Safe 
Harbour principles, the Commission adequacy finding of the 2004 EU-US Agreement on 
PNR and more recently implementing measures of the Schengen borders code defining the 
FRONTEX mandate.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a) a szabadságon, biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség.
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Indokolás
The examination procedure is by definition the procedure which recognises and 
strengthens the control by Members States of the Commission's exercise of it's 
implementing powers. Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in 
mind the specific importance of the relationship between the European and National legal 
order as foreseen by article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the 
importance and sensitivity of the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The 
Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for 
fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.")

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartásban közzé kell tenni az 
(1) bekezdés a)–f) pontjában említett 
valamennyi dokumentum hivatkozási 
számát, valamint az (1) bekezdés g) 
pontjában említett adatokat.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 
30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban a
nyilvántartásban közzé kell tenni az (1) 
bekezdés a)–f) pontjában említett 
valamennyi dokumentum hivatkozási 
számát és szövegét, valamint az (1) 
bekezdés g) pontjában említett adatokat.

1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Indokolás

Az 1049/2001-es rendelet már alkalmazandó a komitológiai döntéshozatali eljárással 
kapcsolatos szövegre. Az érdekelt felek csak akkor tudják felhívni az intézmények, nevezetesen 
az Európai Parlament figyelmét arra, hogy egy intézkedéstervezet nem megfelelő, ha az 
előkészítő szövegek a nyilvánosság számára közvetlenül elérhetők. Ha a végrehajtó 
intézkedések előkészítő szakasza kellőképpen átlátható, az Európai Parlament nemcsak 
polgárai átláthatósághoz való jogát érvényesíti, hanem saját döntéshozatali folyamatának 
hatékonyságát is elősegíti.
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