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Módosítás 1
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
hatálybalépése óta a Parlament jogalkotói 
hatáskörét az együttműködési eljárás 
gyakoribb alkalmazásával kiterjesztették; 
rámutat, hogy ezentúl a büntetőügyekben 
való igazságügyi együttműködésre és a 
rendőrségi együttműködésre vonatkozó 
jogi aktusokat rendszerint rendes 
jogalkotási eljárással kell meghatározni;

1. rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
hatálybalépése óta az Európai Parlament 
jogalkotói hatáskörét az együttműködési 
eljárás gyakoribb alkalmazásával 
kiterjesztették; rámutat, hogy ezentúl a 
büntetőügyekben való igazságügyi 
együttműködésre és a rendőrségi 
együttműködésre vonatkozó jogi aktusokat 
rendszerint rendes jogalkotási eljárással 
kell meghatározni;

Or. en

Módosítás 2
Judith Sargentini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
hatálybalépése óta a Parlament jogalkotói 
hatáskörét az együttműködési eljárás 
gyakoribb alkalmazásával kiterjesztették; 
rámutat, hogy ezentúl a büntetőügyekben 
való igazságügyi együttműködésre és a 
rendőrségi együttműködésre vonatkozó 
jogi aktusokat rendszerint rendes 
jogalkotási eljárással kell meghatározni;

1. rámutat, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
hatálybalépése óta a Parlament jogalkotói 
hatáskörét az együttműködési eljárás 
gyakoribb alkalmazásával kiterjesztették; 
elítéli demokratikus szempontból és 
ellentmondónak véli a jogállamisággal, 
hogy csaknem négy évvel a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után a korábban 
a harmadik pillérhez tartozó aktusok 
végrehajtására vonatkozó, a meghozandó 
döntés természetétől függetlenül a 
Parlamentet gyakran kizáró vagy azzal 
pusztán konzultáló eljárásokat még 
mindig alkalmazzák; sajnálatának ad 
hangot annak kapcsán, hogy a 
vízuminformációs rendszerhez (VIS) a 
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tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az 
Europol számára a terrorcselekmények és 
egyéb súlyos bűncselekmények 
megelőzése, felderítése és kivizsgálása 
érdekében, betekintés céljából történő 
hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat 
alkalmazása időpontjának 
meghatározásáról szóló, 2013. július 22-i 
2013/392/EU tanácsi határozatot a 
Parlament bevonása nélkül, a megfelelő 
döntéshozatali eljárások megsértésével 
fogadták el; felszólítja a Bizottságot, hogy 
módosítsa a korábbi harmadik pillér 
szerinti valamennyi jogi aktust, hogy azok 
összhangban álljanak az új jogszabályi 
hierarchiával;

Or. en

Módosítás 3
Judith Sargentini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az EUSZ 2. cikke 
tartalmazza az Unió alapjául szolgáló 
közös értékek felsorolását; véleménye 
szerint az Uniónak és a tagállamoknak 
egyaránt megfelelően biztosítaniuk kell 
ezen értékek tiszteletben tartását; rámutat 
arra, hogy az uniós értékek védelme 
érdekében megfelelő jogalkotási és 
intézményi rendszert kell létrehozni;

Or. en

Módosítás 4
Judith Sargentini

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy a 
biztonságpolitikák terén a Parlament 
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jelenleg teljes jogú intézményi szereplő, 
ezért jogosult aktívan részt venni az 
említett politikák sajátos jellemzőinek és 
prioritásainak meghatározásában és az 
említett eszközök értékelésében, amely 
feladatokat az Európai Parlament, a 
nemzeti parlamentek és a Tanács közösen 
végzik el; úgy véli, hogy a Parlamentnek 
központi szerepet kell játszania a belső 
biztonságpolitikák értékelésében és 
meghatározásában, mivel ezek 
messzemenően érintik az Unióban élő 
személyek alapvető jogait; hangsúlyozza 
ezért, hogy biztosítani kell, hogy ezek a 
politikák az ellenőrzést és a demokratikus 
felügyeletet ellátó egyetlen, közvetlenül 
választott európai intézmény hatáskörébe 
tartozzanak;

Or. en

Módosítás 5
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája Lisszaboni Szerződésbe 
való foglalásának különös jelentősége és 
következményei vannak; rámutat, hogy a 
Charta kötelező erejűvé vált az Európai 
Unió intézményei és a tagállamok számára 
az uniós jog végrehajtása tekintetében;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Chartája Lisszaboni Szerződésbe 
való foglalásának különös jelentősége és 
következményei vannak; rámutat, hogy a 
Charta kötelező erejűvé vált az Európai 
Unió intézményei és a tagállamok számára 
az uniós jog végrehajtása tekintetében, 
ezzel konkrét jogokká alakítva az alapvető 
értékeket;

Or. en

Módosítás 6
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az uniós intézményeket és a 
tagállamok kormányait és parlamentjeit, 
hogy a Lisszaboni Szerződés által 
létrehozott új intézményi és jogi keretre 
alapozva alakítsanak ki az Unió számára 
olyan átfogó belső emberi jogi politikát, 
amely nemzeti és uniós szinten hatékony 
elszámoltathatósági mechanizmusokat 
biztosít az emberi jogok megsértéseinek 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 7
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés az európai polgári 
kezdeményezés formájában új jogot 
vezetett be; hangsúlyozza, hogy fel kell 
számolni az európai polgári 
kezdeményezés hatékony alkalmazását 
továbbra is gátló valamennyi technikai és 
bürokratikus akadályt, és ösztönzi az 
uniós szakpolitikák formálásában való
aktív polgári részvételt;

Or. en

Módosítás 8
Judith Sargentini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a Szerződés úgy 
rendelkezik, hogy jogalkotási aktus útján 
felhatalmazás adható a Bizottság részére 
nem jogalkotási aktusok elfogadására; 

3. rámutat, hogy a Szerződés úgy 
rendelkezik, hogy jogalkotási aktus útján 
felhatalmazás adható a Bizottság részére 
nem jogalkotási aktusok elfogadására; 
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felszólítja a Bizottságot, hogy a jogszabályi 
javaslatok előterjesztésekor tegyen 
megfelelő módon különbséget a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 
végrehajtási aktusok között annak 
érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő 
típusú aktus alkalmazását;

felszólítja a Bizottságot, hogy a jogszabályi 
javaslatok előterjesztésekor tegyen 
megfelelő módon különbséget a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 
végrehajtási aktusok között annak 
érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő 
típusú aktus alkalmazását; véleménye 
szerint az alap-jogiaktus által 
megállapított szabályoktól való sürgős 
átmeneti eltérést magában foglaló 
intézkedéseket felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén kell elfogadni, 
amennyiben az alap-jogiaktust rendes 
jogalkotási eljárás keretében fogadják el;

Or. en

Módosítás 9
Judith Sargentini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a Bizottság köteles 
rendszeresen tájékoztatni a Parlamentet a 
nemzetközi megállapodásokkal 
kapcsolatos, folyamatban lévő 
tárgyalásokról, különösen ha ezek a 
megállapodások befolyásolják az uniós 
polgárok alapvető jogait (az EUMSZ 218. 
cikke);

4. megállapítja, hogy a Bizottság köteles 
valamennyi szakaszban azonnal és teljes 
körűen tájékoztatni a Parlamentet a 
nemzetközi megállapodásokkal 
kapcsolatos, folyamatban lévő 
tárgyalásokról, különösen ha ezek a 
megállapodások befolyásolják az uniós 
polgárok alapvető jogait (az EUMSZ 218. 
cikke);

Or. en

Módosítás 10
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
Európai Parlamentnek is meg kell 
erősítenie a jogalkotási folyamat során 
vizsgált jogalkotási javaslatokkal és 



PE524.619v01-00 8/10 AM\1011275HU.doc

HU

módosításokkal összefüggő, alapvető 
jogokra vonatkozó független 
hatásvizsgálatát, és létre kell hoznia egy, 
az emberi jogi jogsértéseket figyelemmel 
kísérő ellenőrzési mechanizmust;

Or. en

Módosítás 11
Nuno Melo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékezteti az Európai Bizottságot, 
hogy tegyen eleget az Európai Unióról 
szóló szerződés 17. cikk (1) bekezdésében 
foglaltaknak, amelynek értelmében a 
Bizottság az intézmények közötti 
megállapodások létrehozása céljából 
indítványt tesz az Unió tevékenységének 
éves és többéves programjára;

Or. pt

Módosítás 12
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. a jogalkotási folyamatban részt vevő 
intézmények közötti jóhiszemű 
együttműködés biztosításának céljával arra 
sürgeti a Tanácsot, hogy fontolja meg 
annak a lehetőségét, hogy a Parlament 
képviselői (a Bizottság képviselőihez 
hasonlóan) bizonyos esetekben (például a 
munkacsoportok és a COREPER esetében) 
részt vehessenek a Tanács ülésein.

5. a jogalkotási folyamatban részt vevő 
intézmények közötti jóhiszemű 
együttműködés, valamint nyitott és 
folyamatos párbeszéd biztosításának 
céljával arra sürgeti a Tanácsot, hogy 
fontolja meg annak a lehetőségét, hogy a 
Parlament képviselői (a Bizottság 
képviselőihez hasonlóan) bizonyos 
esetekben (például a munkacsoportok és a 
COREPER esetében) részt vehessenek a 
Tanács ülésein.

Or. en
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Módosítás 13
Nuno Melo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli azt a tényt, hogy a Lisszaboni 
Szerződés égisze alatt a további 
demokratizálódási folyamat együtt jár a 
nemzeti parlamenteknek az arányosság és 
a szubszidiaritás elvével kapcsolatos 
jogalkotási aktusok elfogadását célzó 
eljárásba való nagyobb mértékű 
bevonásával;

Or. pt

Módosítás 14
Nuno Melo

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikkének (8) 
bekezdése kifejezetten rendelkezik arról, 
hogy a Bizottság testületileg az Európai 
Parlamentnek tartozik felelősséggel, ami 
kulcsfontosságú az Európai Unió politikai 
rendszerének megfelelő működéséhez;

Or. pt

Módosítás 15
Nuno Melo

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási 
folyamatban részt vevő intézmények 
közötti építő, őszinte és jogi szempontból is 
megfelelő párbeszédhez valódi 
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együttműködésre van szükség a 
dokumentumok – így például a jogi 
vélemények – kölcsönös rendelkezésre 
bocsátása terén.

Or. pt


