
AM\897498HU.doc PE486.131v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

2012/2044(INI)

29.3.2012

MÓDOSÍTÁS
1 - 12

Véleménytervezet
Simon Busuttil
(PE483.750v02-00)

az egységes piaccal kapcsolatban az európai polgárokat és vállalkozásokat 
leginkább foglalkoztató húsz kérdésről
(2012/2044(INI))



PE486.131v01-00 2/9 AM\897498HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\897498HU.doc 3/9 PE486.131v01-00

HU

Módosítás 1
Phil Prendergast

Véleménytervezet
2 cikk

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az egyablakos ügyintézési 
pontok tevékenységét, amelyek a 
tagállamokban egyszerűsítik az üzleti 
lehetőségekkel kapcsolatos tájékozódást és 
egyetlen nemzeti ügyintézési pontban 
központosítják a vállalkozásalapításhoz 
szükséges formaságokat;

2. üdvözli az egyablakos ügyintézési 
pontok tevékenységét, amelyek a 
tagállamokban egyszerűsítik az üzleti 
tevékenységek végzésével kapcsolatos 
tájékozódást és egyetlen nemzeti 
ügyintézési pontban központosítják a 
vállalkozásalapításhoz és -bővítéshez 
szükséges formaságokat és adminisztratív 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 2
Phil Prendergast

Véleménytervezet
3 cikk

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a SOLVIT, az Ön Európája –
Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe 
Network, az európai fogyasztói központok, 
a Europe Direct Információs Központ és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat pozitív 
szerepét abban, hogy megoldásokat 
találjanak a belső piacon jelentkező valódi 
problémákra; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként javítható az e 
szolgáltatások közötti koordináció, és 
kerülhető el az erőfeszítések 
párhuzamossága és az erőforrások 
megkettőzése;

3. üdvözli a SOLVIT, az Ön Európája –
Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe 
Network, az európai fogyasztói központok, 
a Europe Direct Információs Központ és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat pozitív 
szerepét abban, hogy információt és 
segítséget nyújtsanak a belső piacon a
polgárok, a fogyasztók és a vállalkozók 
számára; felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, miként javítható az e 
szolgáltatások közötti koordináció, és 
kerülhető el az erőfeszítések 
párhuzamossága és az erőforrások 
megkettőzése;

Or. en
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Módosítás 3
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
3 cikk

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli a SOLVIT, az Ön Európája –
Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe 
Network, az európai fogyasztói központok, 
a Europe Direct Információs Központ és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat pozitív 
szerepét abban, hogy megoldásokat 
találjanak a belső piacon jelentkező valódi 
problémákra; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként javítható az e 
szolgáltatások közötti koordináció, és
kerülhető el az erőfeszítések 
párhuzamossága és az erőforrások 
megkettőzése;

3. üdvözli a SOLVIT, az Ön Európája –
Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe 
Network, az európai fogyasztói központok, 
a Europe Direct Információs Központ és az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálat pozitív 
szerepét abban, hogy megoldásokat 
találjanak a belső piacon jelentkező valódi 
problémákra; felszólítja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miként javítható az e 
szolgáltatások közötti koordináció, 
kerülhető el az erőfeszítések 
párhuzamossága és az erőforrások 
megkettőzése, és – mindenekelőtt – miként 
fokozható a lakossági tudatosság 
mindezen szolgáltatásokkal kapcsolatban, 
beleértve azok felelősségi körét, hogy a 
polgárok világosan megértsék, a 
szolgáltatások melyikét vegyék igénybe 
egy adott helyzetben;

Or. en

Módosítás 4
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
4 cikk

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson arra, hogy az egyes 
tagállamokban működő képviseletein 
keresztül biztosítson egyablakos élő 
ügyintézési pontot a polgárok és a 
fogyasztók számára; véleménye szerint az 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson arra, hogy az egyes 
tagállamokban működő képviseletein 
keresztül biztosítson egyablakos élő 
ügyintézési pontot a polgárok és a 
fogyasztók számára; véleménye szerint az 
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egyes tagállamokban működő egyablakos 
élő ügyintézési pontok nagymértékben 
segítenének abban, hogy a belső piac 
hozzáférhetőbbé váljon a polgárok, a 
fogyasztók és a vállalkozások számára;

egyes tagállamokban működő egyablakos 
élő ügyintézési pontok nagymértékben 
segítenének abban, hogy a belső piac 
hozzáférhetőbbé váljon, hogy 
felhasználóbarát és hatékonyabb 
szolgáltatást nyújtsanak, amely nemcsak 
puszta információval szolgál, hanem 
tájékoztatja az embereket arról, hogy mit 
jelent a belső piac, és milyen lehetőségeket 
kínál; ezzel elkerülhető lenne a zavar az 
átlagpolgárok, -fogyasztók és -
vállalkozások körében;

Or. en

Módosítás 5
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
4 cikk

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson arra, hogy az egyes 
tagállamokban működő képviseletein 
keresztül biztosítson egyablakos élő 
ügyintézési pontot a polgárok és a 
fogyasztók számára; véleménye szerint az 
egyes tagállamokban működő egyablakos 
élő ügyintézési pontok nagymértékben 
segítenének abban, hogy a belső piac 
hozzáférhetőbbé váljon a polgárok, a 
fogyasztók és a vállalkozások számára;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy 
összpontosítson arra, hogy az egyes 
tagállamokban működő képviseletein 
keresztül biztosítson egyablakos élő 
ügyintézési pontot a polgárok és a 
fogyasztók számára; véleménye szerint az 
egyes tagállamokban működő egyablakos 
élő ügyintézési pontok – amelyeknek az 
Európai Parlament tájékoztatási irodáival 
szorosan együttműködve kell munkájukat 
végezniük annak érdekében, hogy minden 
egyes polgár számára teljes körű, 
egyablakos ügyintézési pontot 
biztosítsanak – nagymértékben segítenének 
abban, hogy a belső piac hozzáférhetőbbé 
váljon a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások számára;

Or. en
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Módosítás 6
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
4a cikk (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a polgárok fő 
aggályai a teljes foglalkoztatottság és a 
kiváló minőségű szociális szolgáltatások 
szükségességére összpontosulnak; 
hangsúlyozza az ilyen szolgáltatások 
garantálásának szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy a különböző 
tagállamokban a munkavállalói 
mobilitásnak önkéntes lépésnek kell 
lennie, amelyhez mindenkor a 
munkavállalói jogok maradéktalan 
tiszteletben tartása társul;

Or. en

Módosítás 7
Phil Prendergast

Véleménytervezet
5 cikk

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a Parlament Petíciós 
Bizottságához benyújtott nagyszámú 
petíció foglalkozik a polgárok által a belső 
piacon – különösen az uniós jog helytelen 
átültetése vagy végrehajtása miatt –
tapasztalt problémákkal; felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalja bele a 
jelentésébe a Parlament Petíciós 
Bizottságához benyújtott petíciókkal 
kapcsolatos megállapításokat és 
eredményeket; hangsúlyozza, hogy a 
petíciós eljárást jobban fel kellene 
használni az uniós jogalkotási folyamat 
javítására többek között azáltal, hogy 
tudatosítják a polgárokban a petíció 

5. megjegyzi, hogy a Parlament Petíciós 
Bizottságához benyújtott nagyszámú 
petíció foglalkozik a polgárok által a belső 
piacon – különösen az uniós jog helytelen 
átültetése vagy végrehajtása miatt –
tapasztalt problémákkal; felszólítja a 
Bizottságot, hogy foglalja bele a 
jelentésébe a Parlament Petíciós 
Bizottságához benyújtott petíciókkal 
kapcsolatos megállapításokat és 
eredményeket; hangsúlyozza, hogy a 
petíciós eljárást jobban fel kellene 
használni az uniós jogalkotási folyamat 
javítására, különösen a határokon átnyúló 
kereskedelem akadályainak orvoslását 
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benyújtásához való jogukat; szolgáló jogalkotási eszközök és a 
fogyasztói jogok érvényesítése 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 8
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
5a cikk (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a polgárok alapvető 
szociális és foglalkoztatási jogainak 
tiszteletben tartását és előmozdítását 
határozzák meg prioritásként, garantálva 
minden munkavállaló védelmét, beleértve 
azt is, amikor más tagállamba küldik ki 
őket;

Or. en

Módosítás 9
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
6 cikk

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot az egyes kiemelt 
aggályok szempontjából releváns 
legfontosabb uniós jogszabályok 
megnevezésére, ezzel biztosítva, hogy a 
polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások 
hasznos információkkal rendelkezzenek és 
jobban megértsék a jelentést;

6. felszólítja a Bizottságot az egyes kiemelt 
aggályok szempontjából releváns 
legfontosabb uniós jogszabályok 
megnevezésére, ezzel biztosítva, hogy a
polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások 
hasznos és jobban hozzáférhető 
információkkal rendelkezzenek az 
egységes piacon meglévő jogaikról;

Or. en
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Módosítás 10
Phil Prendergast

Véleménytervezet
8 cikk

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy az egyes 
kiemelt aggályokról készítsen táblázatokat, 
amelyekben megjelöli azokat a szereplőket, 
akinek feladata az egyes megjelölt kiváltó 
okokra vonatkozó megoldás megtalálása;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy az egyes 
kiemelt aggályokról készítsen táblázatokat, 
amelyekben megjelöli azokat a 
hatóságokat, amelyeknek feladata az egyes 
megjelölt kiváltó okok megoldása, 
valamint az ezek kezelésére megfelelőnek 
tartott intézkedések megtétele;

Or. en

Módosítás 11
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
8a cikk (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a Polgárok Európai 
Éve 2013 során tájékoztató kampányaikat 
azokra a problémás területekre 
összpontosítsák, amelyek az uniós 
polgárságon alapuló jogokhoz 
kapcsolódnak, mivel ezek – a jelentés 
kiválasztási módszertana alapján –
valóban tükrözik, hogy a belső piacon mi 
a leginkább fontos az uniós polgárok 
számára mindennapi életük során;

Or. en

Módosítás 12
Phil Prendergast
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Véleménytervezet
9a cikk (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. elismeri azokat a problémákat, 
amelyekkel a polgárok a határokon 
átnyúló banki ügyintézés kapcsán 
szembesülnek, különösen a 
bankszámlanyitás tekintetében; felszólítja 
a Bizottságot, hogy nyújtson be az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésről, valamint az ilyen 
hozzáféréshez való jogról szóló jogalkotási 
aktusra irányuló javaslatot;

Or. en


