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Módosítás 1
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az európai ombudsman 
által kért költségvetési források lehetővé 
teszik számára, hogy teljesítse 
alapokmányában, a végrehajtási 
rendelkezésekben és az együttműködési 
megállapodásokban előírt kötelezettségeit, 
valamint hogy eredményesen hajtsa végre 
feladatait;

1. úgy véli, hogy az európai ombudsman 
által kért költségvetési források lehetővé 
teszik számára, hogy teljesítse 
alapokmányában, a végrehajtási 
rendelkezésekben és az együttműködési 
megállapodásokban előírt kötelezettségeit, 
valamint hogy eredményesen hajtsa végre 
feladatait; megállapítja, hogy az utóbbi 
években nagyon pozitív eredményeket 
lehetett tapasztalni, a vizsgálatokat 
gyorsabban és a minőség romlása nélkül 
folytatták le; hangsúlyozza, hogy ez az 
emberi erőforrások bővítésének, valamint 
új vizsgálati módszerek bevezetésének volt 
köszönhető; arra ösztönzi az ombudsmant, 
hogy tegyen további erőfeszítéseket e 
kitűnő eredmények fenntartása 
érdekében;

Or. lt

Módosítás 2
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. elégedetten veszi tudomásul, hogy az 
ombudsman 2012-es költségvetési 
javaslatában a növekedés 0,47%-ra 
korlátozódik (+ 44 605 euró), és hogy az 
ombudsman nem kér új álláshelyeket;

2. elégedetten veszi tudomásul, hogy az 
ombudsman 2012-es költségvetési 
javaslatában a növekedés 0,47%-ra 
korlátozódik (+ 44 605 euró), és hogy az 
ombudsman nem kér új álláshelyeket;
megállapítja, hogy a jelenlegi pénzügyi és 
gazdasági válság miatt, valamint a 
költségvetési szempontból nehéz időket élő 
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nemzeti és regionális kollégáival való 
szolidaritás jegyében az ombudsman a 
lehetőségekhez képest megpróbálta 
korlátozni a költségvetés növekedését;

Or. lt

Módosítás 3
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. gratulál az ombudsmannak, hogy 
visszafogott volt költségvetési javaslatában 
és szolidaritást mutat tagállamokbeli 
partnereivel; tudomásul veszi az 
ombudsman azon szándékát, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben visszafogott lesz 
jövőbeli költségvetéseiben;

3. gratulál az ombudsmannak, hogy 
visszafogott volt költségvetési javaslatában 
és szolidaritást mutat tagállamokbeli 
partnereivel; tudomásul veszi az 
ombudsman azon szándékát, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben visszafogott lesz 
jövőbeli költségvetéseiben; üdvözli az 
ombudsman által tett csökkentéseket és 
szolidaritását nemzeti és regionális 
kollégáival, akik a jelenlegi pénzügyi és 
gazdasági válságban nehézségekbe 
ütköznek költségvetéseikben;

Or. lt

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elégedetten állapítja meg, hogy az 
ombudsman folytatja többéves tervezésre 
irányuló politikáját, módszeresen 
átvilágítva a költségvetési tételeket és 
megtakarítások elérése céljából 
átcsoportosítva az eszközöket;

5. elégedetten állapítja meg, hogy az 
ombudsman folytatja többéves tervezésre 
irányuló politikáját, módszeresen 
átvilágítva a költségvetési tételeket és 
megtakarítások elérése céljából 
átcsoportosítva az eszközöket;
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megállapítja, hogy a költségvetési sorok 
vizsgálatára irányuló stratégia 
alkalmazása lehetővé tette a sorok 
számának 23-ról 16-ra történő 
csökkentését; ösztönzi a többi uniós 
intézményt, hogy e módszer 
alkalmazásával kövessék az ombudsman 
jó példáját;

Or. lt

Módosítás 5
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elégedetten állapítja meg, hogy az 
ombudsman folytatja többéves tervezésre 
irányuló politikáját, módszeresen 
átvilágítva a költségvetési tételeket és 
megtakarítások elérése céljából 
átcsoportosítva az eszközöket;

5. elégedetten állapítja meg, hogy az 
ombudsman folytatja többéves tervezésre 
irányuló politikáját, módszeresen 
átvilágítva a költségvetési tételeket és 
megtakarítások elérése céljából 
átcsoportosítva az eszközöket; tudatában 
van annak, hogy az ombudsman 
Lisszaboni Szerződésből eredő új feladatai 
miatt a költségvetés jelenlegi korlátozott 
növekedése esetleg nem lesz fenntartható; 
arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 
továbbra is realista, költségalapú 
költségvetési javaslatot terjesszen elő, 
teljes mértékben figyelembe véve a szűkös 
forrásokkal való optimális gazdálkodás 
szükségességét;

Or. lt

Módosítás 6
Philippe Boulland

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. támogatja az ombudsman 
intézményének képzési politikáját, 
beleértve az intézmény azon szándékát, 
hogy csatlakozzon az intézményközi 
keretszerződéshez, amely számos 
tanfolyamot elérhetővé tesz számára;

7. támogatja az ombudsman 
intézményének képzési politikáját, 
beleértve az intézmény azon szándékát, 
hogy csatlakozzon az intézményközi 
keretszerződéshez, amely számos 
tanfolyamot elérhetővé tesz az 
intézményhez kötődő személyek számára
egyfelől hatékonyságuk javítása, másfelől 
az intézmény előtt álló kihívások jobb 
összhangjának megteremtése céljából;

Or. fr

Módosítás 7
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. arra ösztönzi az európai ombudsmant, 
hogy tartsa fenn a Petíciós Bizottsággal, 
valamint a SOLVIT-tal és a nemzeti 
ombudsmanokkal folytatott jó 
együttműködést, hogy a hatáskörén kívül 
eső panaszokat gyorsan és hatékonyan 
továbbíthassa az illetékes szervnek az 
európai polgárok jogainak egyre 
fokozottabb védelme céljából;

Or. fr


