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Módosítás 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamenthez intézett petíció 
benyújtásához való jog az európai 
polgárság egyik alapvető pillére, amely 
biztosítja az eszközöket a nyilvánosságnak 
az Európai Unió döntéshozatali 
folyamatában való növekvő részvételéhez; 
mindezek fényében hangsúlyozza a 
Petíciós Bizottság alapvető szerepét a 
polgárok, a Parlament és a Bizottság 
közötti hatékony összeköttetés terén;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamenthez intézett, petíció 
benyújtásához való, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 44. cikkéből eredő
jog az európai polgárság egyik alapvető 
pillére, amely biztosítja az eszközöket a 
nyilvánosságnak az Európai Unió 
döntéshozatali folyamatában való növekvő 
részvételéhez; mindezek fényében 
hangsúlyozza a Petíciós Bizottság alapvető 
szerepét a polgárok, a Parlament és a 
Bizottság közötti hatékony összeköttetés 
terén;

Or. en

Módosítás 2
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. szándéka, hogy más parlamenti 
bizottságokkal együtt teljes mértékben 
részt vegyen annak hatékony 
ellenőrzésében, hogy az uniós jogot a 
tagállamokban hogyan alkalmazzák, 
mivel a kérdés az uniós jog hitelességét 
érinti;

Or. en
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Módosítás 3
Rainer Wieland

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy az európai unió 
polgárai és lakosai által benyújtott 
petíciók esetében – különösen az 
alapjogok, környezet, belső piac és 
tulajdonjogok terén – fennáll az uniós jog 
megsértése; úgy véli, hogy a petíciók azt 
mutatják, hogy még mindig széles körben 
és gyakran előfordul az uniós jog nem 
teljes körű átültetése vagy helytelen 
alkalmazása;

Or. de

Módosítás 4
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje el 
a petícióknak az uniós jogszabályok 
alkalmazásának nyomon követésében 
játszott szerepét, és rámutat, hogy a 
petíciók révén jelzik először azokat a 
problémákat, amelyek az uniós 
jogszabályok helytelen végrehajtásából 
erednek;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje el 
a petícióknak az uniós jogszabályok 
alkalmazásának nyomon követésében 
játszott szerepét, és rámutat, hogy a
Bizottsághoz intézett panaszok mellett a
petíciók révén jelzik először azokat a 
problémákat, amelyek az uniós 
jogszabályok helytelen végrehajtásából 
erednek;

Or. en

Módosítás 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje el 
a petícióknak az uniós jogszabályok 
alkalmazásának nyomon követésében 
játszott szerepét, és rámutat, hogy a 
petíciók révén jelzik először azokat a 
problémákat, amelyek az uniós 
jogszabályok helytelen végrehajtásából 
erednek;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje el 
a petícióknak az uniós jogszabályok 
hatékony alkalmazásának nyomon 
követésében játszott szerepét, és rámutat, 
hogy a petíciók révén jelzik először azokat 
a problémákat, amelyek az uniós 
jogszabályok helytelen végrehajtásából 
erednek;

Or. en

Módosítás 6
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a Petíciós Bizottság és a 
hasonló feladatot ellátó nemzeti szervek 
közötti rendszeresebb és intézményesített 
eszmecsere tovább javítaná az uniós jog 
alkalmazásának ellenőrzését, mivel 
számos olyan uniós jogot érintő esetre 
hívják fel a nemzeti petíciós bizottságok 
figyelmét, amelyek esetleg soha nem 
kerülnek európai intézmény elé;

Or. en

Módosítás 7
Rainer Wieland

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a Petíciós 
Bizottság a petíciók tárgyalása révén 
hozzájárul ahhoz, hogy felhívja a 
figyelmet az uniós jog nem megfelelő 
alkalmazására; ösztönöz arra, hogy a 
tagállamok képviselői vegyenek részt 
ezeken a bizottsági megbeszéléseken;

Or. de

Módosítás 8
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megismétli korábbi arra irányuló 
kéréseit, hogy a Petíciós Bizottság kapjon 
egyértelmű tájékoztatást az olyan jogsértési 
eljárások különböző szakaszairól, 
amelyekre lezáratlan petíciók is 
vonatkoznak;

3. megismétli korábbi arra irányuló 
kéréseit, hogy a Petíciós Bizottság kapjon 
egyértelmű tájékoztatást az olyan 
kötelezettségszegési eljárások különböző 
szakaszairól, amelyekre lezáratlan petíciók
is vonatkoznak, a Bizottság és az Európai 
Parlament közötti intézményközi 
megállapodás 44. cikkének megfelelően;

Or. en

Módosítás 9
Rainer Wieland

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat a gazdasági és társadalmi 
válságot, valamint a megszorító 
intézkedéseket – amelyek félő, hogy 
aláássák a polgárok szociális jogait –

törölve
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érintő számos petícióra, és emlékeztet 
arra, hogy Európának első helyre kell 
helyeznie a polgárokat, és tevékenykednie 
kell a jólétük érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az EUMSZ 258. és 
260. cikke szerinti kötelezettségszegési 
eljárások működése tekintetében a 
Bizottságnak biztosítania kell a 
Parlamenthez benyújtott petíciók és a 
Bizottsághoz benyújtott panaszok 
egyenrangú kezelését;

Or. en

Módosítás 11
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
az emberi egészséget veszélyeztető 
környezetszennyezéssel kapcsolatos 
kötelezettségszegési eljárásokban 
gyorsabban folytassa le a vizsgálatokat;

Or. en

Módosítás 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megállapítja, hogy 2011-ben csökkent 
azon kötelezettségszegési esetek száma, 
amelyeket azelőtt lezártak, hogy a Bíróság 
elé kerültek volna (60,4%), szemben a 
lezárt esetek 88%-ával 2010-ben; ezért 
alapvető fontosságú a tagállami fellépések 
gondos nyomon követése, mivel egyes 
petíciók olyan kérdésekkel foglalkoznak, 
amelyek az ügyek lezárását követően is 
megoldatlanok maradnak;

Or. en

Módosítás 13
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kifogásolja a tarantói ILVA üzem által 
okozott dioxinszennyezéssel kapcsolatban 
2008-ban indult kötelezettségszegési 
eljárás (0760/2007. számú petíció) 
nagymértékű elhúzódását, és várja ennek 
gyors lezárását a terület több ezer 
lakójának egészsége védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályoknak 
még hatékonyabbnak és
eredményesebbnek kell lenniük, és 
minimális költségek mellett előnyöket 
biztosítaniuk, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének figyelembevétele 
mellett;

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályoknak 
még eredményesebbnek kell lenniük a 
polgárok jogai és a társadalmi kohézió 
biztosítása tekintetében, a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének többek közt 
regionális szintű figyelembevétele mellett;

Or. en

Módosítás 15
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályoknak 
még hatékonyabbnak és 
eredményesebbnek kell lenniük, és 
minimális költségek mellett előnyöket 
biztosítaniuk, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének figyelembevétele 
mellett;

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályokat 
még hatékonyabban és eredményesebben
kell alkalmazni, és minimális költségek 
mellett kell előnyöket biztosítaniuk, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
figyelembevétele mellett;

Or. en

Módosítás 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályoknak 
még hatékonyabbnak és 

5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági 
helyzet fényében az uniós jogszabályoknak 
még világosabbnak, hatékonyabbnak és 
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eredményesebbnek kell lenniük, és 
minimális költségek mellett előnyöket 
biztosítaniuk, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének figyelembevétele 
mellett;

eredményesebbnek kell lenniük, és 
minimális költségek mellett előnyöket 
biztosítaniuk az Unió polgárai számára, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
figyelembevétele mellett;

Or. en

Módosítás 17
Rainer Wieland

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem 
megfelelő igazgatása miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a 
közszféra igazgatásának javítása és a 
költségek csökkentése érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Willy Meyer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem 
megfelelő igazgatása miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a 
közszféra igazgatásának javítása és a 
költségek csökkentése érdekében;

törölve
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Or. en

Módosítás 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem 
megfelelő igazgatása miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a
közszféra igazgatásának javítása és a 
költségek csökkentése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a közszférában 
tapasztalható korrupció miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a
polgároknak a nemzeti és európai 
intézményekbe vetett bizalmának 
visszaszerzése érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem 
megfelelő igazgatása miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a 
közszféra igazgatásának javítása és a 
költségek csökkentése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a közszféra nem 
megfelelő igazgatása miatt a polgárokra 
nehezedő terhek folyamatosan 
növekednek; ezért sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák 
erőfeszítéseiket ezen a területen a 
közszféra igazgatása és személyzete 
hatékonyságának és eredményességének
javítása és a költségek csökkentése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 21
Rainer Wieland

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet és 
lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű, kiszámítható és megbízható
szabályozási keretet várnak el; jelzi, hogy a
túl- és alulszabályozás egyaránt zavarja a 
versenyképességet és lassítja a gazdasági 
növekedést;

Or. en

Módosítás 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet
és lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek
tisztességes szabályozási keretet várnak el;
jelzi, hogy a megszorító intézkedések 
súlyos társadalmi hatással járnak, 
csökkentik a termelő tevékenységet és a 
belső keresletet, és ezáltal lassítják a 
gazdasági növekedést; ezért rámutat, hogy 
csökkenteni kell a bürokráciát és az 
adminisztratív terheket, és felhívja a 
Bizottságot, hogy hagyjon fel ezzel az 
egyoldalú megközelítéssel;

Or. en
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Módosítás 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet és 
lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű, világos és kiszámítható 
szabályozási keretet várnak el; jelzi, hogy a 
túlzott szabályozás zavarja a 
versenyképességet és lassítja a gazdasági 
növekedést; ezért rámutat, hogy 
csökkenteni kell a bürokráciát és az 
adminisztratív terheket, és felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a 
jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek.
Ebben az esetben szükséges a bevált 
jogalkotási gyakorlatok kikényszerítése az 
Unióban;

Or. en

Módosítás 24
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet és 
lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet és 
lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek; 
üdvözli ezzel összefüggésben a Bizottság 
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„REFIT” kezdeményezését és bátorít 
ennek következetes és határozott 
folytatására;

Or. en

Módosítás 25
Willy Meyer

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; jelzi, hogy a túlzott 
szabályozás zavarja a versenyképességet 
és lassítja a gazdasági növekedést; ezért 
rámutat, hogy csökkenteni kell a 
bürokráciát és az adminisztratív terheket, 
és felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa 
azokat a jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok, a 
vállalkozások és más érdekelt felek 
egyszerű és kiszámítható szabályozási 
keretet várnak el; ezért rámutat, hogy 
csökkenteni kell a bürokráciát és az 
adminisztratív terheket, és felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a 
jogszabályokat, amelyek esetében 
csökkenthetők a szabályozási költségek;

Or. en

Módosítás 26
Rainer Wieland

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
vállalatokra ne rójanak szükségtelen 
adminisztratív követelményeket és 
terheket; a tagállamoknak ezért 
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 
végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 

törölve
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intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell 
tenniük a kiegészítő (az uniós jogban nem 
említett) rendelkezések bevezetésére 
vonatkozó szabályokat;

Or. en

Módosítás 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
vállalatokra ne rójanak szükségtelen 
adminisztratív követelményeket és 
terheket; a tagállamoknak ezért 
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 
végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 
intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell 
tenniük a kiegészítő (az uniós jogban nem 
említett) rendelkezések bevezetésére 
vonatkozó szabályokat;

törölve

Or. en

Módosítás 28
Willy Meyer

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a
vállalatokra ne rójanak szükségtelen 
adminisztratív követelményeket és 
terheket; a tagállamoknak ezért
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 

8. úgy véli, hogy a tagállamoknak 
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 
végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 
intézkedéseket;
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végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 
intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell 
tenniük a kiegészítő (az uniós jogban nem 
említett) rendelkezések bevezetésére 
vonatkozó szabályokat;

Or. en

Módosítás 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
vállalatokra ne rójanak szükségtelen 
adminisztratív követelményeket és 
terheket; a tagállamoknak ezért 
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 
végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 
intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell
tenniük a kiegészítő (az uniós jogban nem 
említett) rendelkezések bevezetésére 
vonatkozó szabályokat;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
vállalatokra ne rójanak szükségtelen 
adminisztratív követelményeket és 
terheket, ami lassíthatja a gazdaság 
növekedését; a tagállamoknak ezért 
egyértelműen azonosítaniuk kell az uniós 
jog kötelező erejű rendelkezéseit és a 
végrehajtásuk vonatkozásában a 
parlamentek által nemzeti szinten javasolt 
intézkedéseket, továbbá egyértelművé kell 
tenniük a kiegészítő (az uniós jogban nem 
említett) rendelkezések bevezetésére 
vonatkozó szabályokat;

Or. en

Módosítás 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli, hogy a tagállamoknak az uniós 
jogszabályok nemzeti rendszerbe való 
átültetése során vagy mennyiségileg 

9. felkéri a tagállamokat, hogy az uniós 
jogszabályok nemzeti rendszerbe való 
átültetése során az átültethető 
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pontosan kell átültetniük az irányelv 
rendelkezéseit, vagy magyarázatot kell 
adniuk arra, hogy miért vélik úgy, hogy az
átültethető rendelkezéseket nagyobb 
mértékben kell bővíteni, mint azt az uniós 
jogszabályok meghatározott 
minimumkövetelményei előírják;

rendelkezéseket nagyobb mértékben
bővítsék, mint azt az uniós jogszabályok 
meghatározott minimumkövetelményei 
előírják;

Or. en

Módosítás 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a valódi polgári 
részvételre vonatkozó magasabb mérce 
döntő jelentőségű az uniós jog szövegének 
és szellemének is megfelelő 
alkalmazásának biztosításában;
hangsúlyozza, hogy a releváns 
információkhoz való teljes körű és 
időszerű hozzáférés, valamint a megfelelő 
jogorvoslati mechanizmusok léte a polgári 
részvétel alapvető pilléreit képezik;

Or. en

Módosítás 32
Rainer Wieland

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. üdvözli az Európai Bíróságnak az 
Alapjogi Charta 51. cikke értelmezésével 
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát, amely 
az ERT ítélkezési gyakorlatában 
hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
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szerveinek akkor is alkalmazniuk kell az 
elsődleges uniós jogot, ha az EUMSZ által 
biztosított alapvető szabadságokat nemzeti 
szintű intézkedésekkel kívánják 
korlátozni;

Or. de

Módosítás 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
maximális garanciákat nyújtsanak a 
környezet területére vonatkozó uniós jog 
megfelelő végrehajtása tekintetében; úgy 
véli, hogy az elővigyázatosság elvét 
alkalmazni kell az uniós környezetvédelmi 
jogot esetlegesen sértő hatással járó 
projektek engedélyezése során, és hogy a 
bírósági kötelezési mechanizmusok ennek 
hatékony eszközei lehetnek;

Or. en

Módosítás 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. rámutat, hogy a tagállamok számára az 
egyik legfőbb problémát a jogalkotási 
aktusok kidolgozási, kialakítási, tervezési 
vagy elfogadási szakaszaira vonatkozó 
formális jogi követelmények jelentik;
megjegyzi, hogy az uniós jog átültetésének 
folyamata még jobban elhúzódhat, ha e 

10. rámutat, hogy a tagállamok számára az 
egyik legfőbb problémát a jogalkotási 
aktusok kidolgozási, kialakítási, tervezési 
vagy elfogadási szakaszaira vonatkozó 
formális jogi követelmények jelentik;
megjegyzi, hogy az uniós jog átültetésének 
folyamata még jobban elhúzódhat, ha e 
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szakaszok időtartama alatt változik a 
kormány összetétele; emellett problémák 
adódhatnak abból, ha az irányelvek 
rendelkezéseinek átültetéséért felelős 
közigazgatási intézmények szervezeti 
egységei között nincs koordináció vagy 
együttműködés;

szakaszok időtartama alatt változik a 
kormány összetétele; emellett problémák 
adódhatnak abból, ha az irányelvek 
rendelkezéseinek átültetéséért felelős 
közigazgatási intézmények szervezeti 
egységei között nincs koordináció vagy 
együttműködés; kifogásolja, hogy az uniós 
jognak a nemzeti jogba való hatékony 
átültetésével kapcsolatos késedelmek 
gyakran válnak a közösségi jog nem 
megfelelő alkalmazásának jelentős 
forrásává;

Or. en

Módosítás 35
Rainer Wieland

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. üdvözli, hogy valamennyi tagállam 
részt vesz az EU Pilot projektben; reméli, 
hogy ennek következtében tovább csökken 
a kötelezettségszegési eljárások száma; 
kéri az EU Pilot projektről a polgárok 
bővebb tájékoztatását;

Or. de

Módosítás 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a panasztételi mechanizmusok (EU 
Pilot, Solvit stb.) tényleges előnyeinek és 
költségeinek részletes értékelését;

11. kéri a panasztételi mechanizmusok (EU 
Pilot, Solvit stb.) hatékonyságának 
részletes értékelését; emlékeztet arra, hogy 
a tagállamok uniós jogszabályoknak való 
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megfelelése tekintetében a jogszabályok 
átültetése és végrehajtása terén egyaránt 
végső soron a Bizottság a felelős szerv;

Or. en

Módosítás 37
Rainer Wieland

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
határozottabban lépjen fel az irányelvek 
késedelmes átültetésével szemben; 
bátorítja a Bizottságot, hogy 
fokozottabban alkalmazza a kényszerítő 
bírság eszközét; hangsúlyozza annak 
fontosságát az irányelvek egyes 
tagállamokban történő késedelmes 
átültetése tekintetében, hogy az újabb 
jogalkotást a tagállamokban való 
megfelelő végrehajtástól tegyék függővé;

Or. de

Módosítás 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
az illetékes nemzeti intézményeket az 
uniós szabályok megfelelő átültetésének és 
alkalmazásának biztosításában, az új (vagy 
részben módosított) jogszabályok időben 
történő és megfelelő végrehajtásával 
kapcsolatos fő kockázati tényezők 
meghatározásában, valamint tegyen 

14. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
az illetékes nemzeti intézményeket az 
uniós szabályok megfelelő átültetésének és 
alkalmazásának biztosításában, az új (vagy 
részben módosított) jogszabályok időben 
történő és megfelelő végrehajtásával 
kapcsolatos fő kockázati tényezők 
meghatározásában, valamint tegyen 
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javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen 
kockázatcsökkentő tényezőket kell 
előirányozni a végrehajtásra vonatkozó 
tervekben; sürgeti továbbá a Bizottságot, 
hogy fordítson nagyobb figyelmet a 
nemzeti közigazgatások és a Bizottság 
közötti kétoldalú kommunikáció 
kialakítására, valamint a tagállamok 
számára biztosított egyéb támogatási 
formákra;

javaslatot a végrehajtásra vonatkozó 
tervekben előirányozandó 
kockázatcsökkentő tényezőkre
vonatkozóan; sürgeti továbbá a 
Bizottságot, hogy fordítson nagyobb 
figyelmet a nemzeti közigazgatások és a 
Bizottság közötti kétoldalú kommunikáció 
kialakítására, valamint a tagállamok és a 
regionális kormányzatok számára 
biztosított egyéb támogatási formákra;

Or. en

Módosítás 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
az illetékes nemzeti intézményeket az 
uniós szabályok megfelelő átültetésének és 
alkalmazásának biztosításában, az új (vagy 
részben módosított) jogszabályok időben 
történő és megfelelő végrehajtásával 
kapcsolatos fő kockázati tényezők 
meghatározásában, valamint tegyen 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen 
kockázatcsökkentő tényezőket kell 
előirányozni a végrehajtásra vonatkozó 
tervekben; sürgeti továbbá a Bizottságot, 
hogy fordítson nagyobb figyelmet a 
nemzeti közigazgatások és a Bizottság 
közötti kétoldalú kommunikáció 
kialakítására, valamint a tagállamok 
számára biztosított egyéb támogatási 
formákra;

14. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa 
az illetékes nemzeti intézményeket az 
uniós szabályok megfelelő átültetésének és 
alkalmazásának biztosításában, az új (vagy 
részben módosított) jogszabályok időben 
történő és megfelelő végrehajtásával 
kapcsolatos fő kockázati tényezők 
meghatározásában és kiküszöbölésében, 
valamint tegyen javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy milyen 
kockázatcsökkentő tényezőket kell 
előirányozni a végrehajtásra vonatkozó 
tervekben; sürgeti továbbá a Bizottságot, 
hogy fordítson nagyobb figyelmet a 
nemzeti közigazgatások és a Bizottság 
közötti kétoldalú kommunikáció 
kialakítására, valamint a tagállamok 
számára biztosított egyéb támogatási 
formákra;

Or. en
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Módosítás 40
Rainer Wieland

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Bizottságot, hogy 
felhasználóbarát adatbázison keresztül 
biztosítson nyilvános hozzáférést a 
kötelezettségszegési eljárásokkal 
kapcsolatos információkhoz, és ezzel 
nyújtson átfogó tájékoztatást a konkrét 
uniós jogalkotási aktusokkal vagy 
tagállamokkal kapcsolatos jogsértésekről;

törölve

Or. en

Módosítás 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. felszólítja a Bizottságot, hogy 
felhasználóbarát adatbázison keresztül 
biztosítson nyilvános hozzáférést a 
kötelezettségszegési eljárásokkal 
kapcsolatos információkhoz, és ezzel 
nyújtson átfogó tájékoztatást a konkrét 
uniós jogalkotási aktusokkal vagy 
tagállamokkal kapcsolatos jogsértésekről;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy 
felhasználóbarát adatbázison keresztül 
biztosítson nyilvános hozzáférést a 
kötelezettségszegési eljárásokkal 
kapcsolatos információkhoz, és ezzel 
nyújtson átfogó tájékoztatást a konkrét 
uniós jogalkotási aktusokkal vagy 
tagállamokkal kapcsolatos jogsértésekről, 
és különösen hogy pontosan tájékoztassa 
a Petíciós Bizottságot a petíciókkal 
összefüggő kötelezettségszegési eljárások 
állásáról;

Or. en

Módosítás 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. összesen 399 kötelezettségszegési 
ügyet zártak le arra tekintettel, hogy a 
tagállam igazolta az uniós jognak való 
megfelelést. A Bíróság 2011-ben 62 
ítéletet hozott az EUMSZ 258. cikke 
alapján, melyből 53 esetben (85%) a 
Bizottság javára ítélt;

Or. en

Módosítás 43
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
16 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

16. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
kötelezettségszegési eljárást megelőző és 
az azt követő eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatot kell benyújtania; e szabályok 
kialakítását konzultációs eljárás révén kell 
véghezvinni a jogalkotási döntéshozatali 
eljárás előtt;

16. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
kötelezettségszegési eljárást megelőző és 
az azt követő eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatot kell benyújtania, mely garantálja 
többek közt a panaszosokkal való kiterjedt 
kommunikációt; e szabályok kialakítását 
konzultációs eljárás révén kell véghezvinni 
a jogalkotási döntéshozatali eljárás előtt;

Or. en

Módosítás 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Véleménytervezet
16 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

16. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
kötelezettségszegési eljárást megelőző és 
az azt követő eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatot kell benyújtania; e szabályok 
kialakítását konzultációs eljárás révén kell 
véghezvinni a jogalkotási döntéshozatali 
eljárás előtt;

16. rámutat arra, hogy a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárás indításához 
való joga továbbra is fontos ösztönzője az 
uniós jog tagállamok általi megfelelő 
végrehajtásának. úgy véli, hogy a 
Bizottságnak világos, átfogó feltételeken 
és eljárásokon alapuló, a 
kötelezettségszegési eljárást megelőző és 
az azt követő eljárásra vonatkozó 
szabályokról szóló rendeletre irányuló 
javaslatot kell benyújtania; e szabályok 
kialakítását konzultációs eljárás révén kell 
véghezvinni a jogalkotási döntéshozatali 
eljárás előtt;

Or. en

Módosítás 45
Willy Meyer

Véleménytervezet
17 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

17. figyelembe veszi, hogy a lezáratlan 
kötelezettségszegési eljárások száma 
folyamatosan csökken; értékeli, hogy a 
tagállamok nagy erőfeszítéseket tesznek 
annak érdekében, hogy bírósági eljárás 
nélkül szüntessék meg a jogsértéseket;

17. figyelembe veszi, hogy a lezáratlan 
kötelezettségszegési eljárások száma 
folyamatosan csökken; aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy a tagállamok nagy 
erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, 
hogy bírósági eljárás nélkül szüntessék 
meg a jogsértéseket, igyekezve elkerülni az 
uniós jog teljes körű végrehajtását 
jogsértések esetén;

Or. en

Módosítás 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Véleménytervezet
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17 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

17a. elengedhetetlenül szükséges az 
„intelligens szabályozási” célkitűzések 
tekintetében, hogy a polgárok és a 
vállalkozások megértsék, hogy az uniós 
szabályozást a tagállamokban hogyan 
alkalmazzák. 2011-ben sikerült megoldani 
az Uniós intézmények között e területen 
hosszú ideje fennálló nézeteltéréseket. A 
nézeteltérés arra vonatkozott, hogy a 
tagállamoknak hogyan kell részletesen 
ismertetniük az irányelveknek a 
jogrendjükbe való átültetésének módját 
(lásd a „Megfelelési táblázatok” című 
részt az uniós jog alkalmazásának 
ellenőrzéséről szóló korábbi éves 
jelentésekben).

Or. en


