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Módosítás 1
Elena Băsescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Unió 
hatásköreinek bővülésével a polgárok 
egyre nagyobb mértékben érintkeznek 
közvetlenül az Unió igazgatásával, anélkül, 
hogy minden esetben rendelkeznének az 
azzal szemben érvényesíthető megfelelő 
eljárási jogokkal;

2. véleménye szerint az Európai Unió 
hatásköreinek bővülésével a polgárok 
egyre nagyobb mértékben érintkeznek 
közvetlenül az Unió igazgatásával, anélkül, 
hogy minden esetben rendelkeznének az 
azzal szemben érvényesíthető megfelelő 
eljárási jogokkal, amikor az ilyen 
fellépések szükségesnek bizonyulhatnak;

Or. en

Módosítás 2
Elena Băsescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően a 
megfelelő ügyintézéshez való jog a 
polgárok alapvető jogát képezi, az érintett 
intézmények által egyoldalúan 
módosítható, „soft law”-nak minősülő 
igazgatási eljárások pedig nem képesek
elégségesen védeni az egyének megfelelő 
ügyintézéshez való jogát;

3. rámutat arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően a 
megfelelő ügyintézéshez való jog a 
polgárok alapvető jogát képezi, az érintett 
intézmények által egyoldalúan 
módosítható, „soft law”-nak minősülő 
igazgatási eljárások pedig nem mindig 
elégségesek az egyének megfelelő 
ügyintézéshez való jogának védelméhez;

Or. en

Módosítás 3
Heinz K. Becker
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően a 
megfelelő ügyintézéshez való jog a 
polgárok alapvető jogát képezi, az érintett 
intézmények által egyoldalúan 
módosítható, „soft law”-nak minősülő 
igazgatási eljárások pedig nem képesek 
elégségesen védeni az egyének megfelelő 
ügyintézéshez való jogát;

3. rámutat arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően a 
megfelelő ügyintézéshez való jog a 
polgárok alapvető jogát képezi, az érintett 
intézmények által egyoldalúan 
módosítható, „soft law”-nak minősülő 
igazgatási eljárások pedig nem képesek 
elégségesen védeni az egyének megfelelő 
ügyintézéshez való jogát; ugyanakkor a
„hard law” (kötelező érvényű 
jogszabályok) kiegészítéseként a jó 
igazgatás átfogó kultúrájának 
szempontjából fontosságukat meg fogják 
tartani;

Or. de

Módosítás 4
Margrete Auken

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az első európai 
ombudsman korábban a helyes hivatali 
magatartás kötelező jogi erővel bíró 
kódexének elfogadását javasolta, és ezt az 
Európai Parlament is támogatta, valamint 
felszólította a Bizottságot, hogy a kódex 
alapján nyújtson be az igazgatási 
eljárásokra vonatkozó általános 
rendeletre irányuló javaslatot, azonban a 
Bizottság csak a nem kötelező erejű 
iránymutatások elfogadásával értett egyet;

Or. en
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Módosítás 5
Elena Băsescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra a minimális minőségi normákat 
és eljárási garanciákat előíró, az Európai 
Unió igazgatási feladatot ellátó valamennyi 
szervére horizontálisan alkalmazandó, az 
EUMSZ 298. cikkén alapuló szabályozás 
megalkotását; ezen általános jogszabály 
hatályának az EUMSZ 298. cikkével 
összhangban a közvetlen uniós igazgatásra 
kell korlátozódnia;

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 6
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a nyitott, 
hatékony és független európai igazgatás 
útján garantálja az Alapjogi Charta 
41. cikkében meghatározott, a megfelelő 
ügyintézéshez való jogot, amely alatt 
valamennyi személy azon jogát kell érteni, 
hogy ügyeit részlehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn 
belül intézzék;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a nyitott, 
hatékony és független európai igazgatás 
útján garantálja az Alapjogi Charta 
41. cikkében meghatározott és az 51. cikk 
általános korlátozásai alá eső, a megfelelő 
ügyintézéshez való jogot, amely alatt 
valamennyi személy azon jogát kell érteni, 
hogy ügyeit részlehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn 
belül intézzék;

Or. de

Módosítás 7
Andreas Mölzer
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megállapítja, hogy az európai 
igazgatásra vonatkozó jövőbeli szabályozás 
általános elvei között szerepelhetnének az 
egyenlőség elve, valamint a pártatlanság és 
a függetlenség elvei, de mindenképpen 
rendelkezni kell a méltányosság és a 
bizalomvédelem, a jogszerűség és a 
jogbiztonság, valamint az arányosság és a 
nyitottság elveinek biztosításáról;

6. megállapítja, hogy az európai 
igazgatásra vonatkozó jövőbeli szabályozás 
általános elvei között kell szerepelnie az 
egyenlőség elvének, valamint a 
pártatlanság és a függetlenség elveinek, de 
rendelkezni kell egyúttal a 
méltányosságról és a bizalomvédelemről, a 
jogszerűségről és a jogbiztonságról, 
valamint az arányosság és a nyitottság 
elveinek biztosításáról;

Or. de

Módosítás 8
Elena Băsescu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megállapítja, hogy az európai 
igazgatásra vonatkozó jövőbeli szabályozás 
általános elvei között szerepelhetnének az 
egyenlőség elve, valamint a pártatlanság és 
a függetlenség elvei, de mindenképpen 
rendelkezni kell a méltányosság és a 
bizalomvédelem, a jogszerűség és a 
jogbiztonság, valamint az arányosság és a 
nyitottság elveinek biztosításáról;

6. megállapítja, hogy az európai 
igazgatásra vonatkozó jövőbeli szabályozás 
általános elvei között kell szerepelnie az 
egyenlőség elvének, valamint a 
pártatlanság és a függetlenség elveinek, 
egyúttal garantálni kell a méltányosságot, 
a jogszerűséget és a jogbiztonságot, 
valamint az arányosság és a nyitottság 
elveinek biztosítását;

Or. en

Módosítás 9
Elena Băsescu

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint a szolgáltatási elv 
bevezetése – amelynek értelmében az 
igazgatás célja, hogy útmutatást és 
segítséget nyújtson a polgárok számára, és 
elkerülje a szükségtelenül terhes 
eljárásokat, ezáltal időt és energiát 
takarítva meg a polgárok és tisztviselők 
számára egyaránt – a szolgáltatásnyújtás 
javítása és a fokozott hatékonyság révén a 
polgárok és az igazgatás számára egyaránt 
előnyös lenne;

7. véleménye szerint a szolgáltatási elv 
bevezetése – amelynek értelmében az 
igazgatás célja, hogy útmutatást és 
segítséget nyújtson a polgárok számára, 
valamint szolgálja és segítse őket, és ezért
elkerülje a szükségtelenül terhes és 
hosszadalmas eljárásokat, ezáltal időt és 
energiát takarítva meg a polgárok és 
tisztviselők számára egyaránt – elősegítené 
a polgárok jogos elvárásainak teljesítését 
és a szolgáltatásnyújtás javítása és a 
fokozott hatékonyság révén a polgárok és 
az igazgatás számára egyaránt előnyös 
lenne;

Or. en

Módosítás 10
Margrete Auken

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint a szolgáltatási elv 
bevezetése – amelynek értelmében az 
igazgatás célja, hogy útmutatást és 
segítséget nyújtson a polgárok számára, és 
elkerülje a szükségtelenül terhes 
eljárásokat, ezáltal időt és energiát 
takarítva meg a polgárok és tisztviselők 
számára egyaránt – a szolgáltatásnyújtás 
javítása és a fokozott hatékonyság révén a 
polgárok és az igazgatás számára egyaránt 
előnyös lenne;

7. véleménye szerint a szolgáltatási elv 
bevezetése – amelynek értelmében az 
igazgatás célja, hogy útmutatást és 
segítséget nyújtson a polgárok számára, 
megfelelő udvariassággal járjon el, és 
elkerülje a szükségtelenül terhes 
eljárásokat, ezáltal időt és energiát 
takarítva meg a polgárok és tisztviselők 
számára egyaránt – a szolgáltatásnyújtás 
javítása és a fokozott hatékonyság révén a 
polgárok és az igazgatás számára egyaránt 
előnyös lenne;

Or. en
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Módosítás 11
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja a Bizottságot, hogy fogadjon 
el az uniós intézmények dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, az 
EUMSZ 15. cikke alapján elfogadott 
hatályos 1049/2001/EK rendelet alapján 
alkalmazandó eljárásra vonatkozó 
megfelelő igazgatási rendelkezést; ehhez 
hasonlóan rendelkezéseket kell elfogadni 
az egyéneknek a személyes adatok 
feldolgozása során való védelmével 
kapcsolatos szabályokat megállapító, az 
EUMSZ 16. cikke alapján elfogadott 
hatályos 45/2001/EK rendelet alapján a 
személyes adatok feldolgozása során 
alkalmazott eljárásra vonatkozóan;

8. hangsúlyozza annak sürgető 
szükségességét, hogy az uniós intézmények 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, az EUMSZ 15. cikke 
alapján elfogadott hatályos 1049/2001/EK 
rendelet alapján alkalmazandó eljárásra 
vonatozó átfogóbb igazgatási rendeleteket 
fogadjanak el, külön figyelmet fordítva az 
Európai Bíróság megfelelő ítélkezési 
gyakorlatának kodifikációjára, valamint a 
rendelet hatályának az uniós igazgatás 
egészére történő kiterjesztésére; ehhez 
hasonlóan hatékonyabb rendelkezéseket 
kell elfogadni az egyéneknek a személyes 
adatok feldolgozása során való védelmével 
kapcsolatos szabályokat megállapító, az 
EUMSZ 16. cikke alapján elfogadott 
hatályos 45/2001/EK rendelet alapján a 
személyes adatok feldolgozása során 
alkalmazott eljárásra vonatkozóan, 
különösen a polgárok számára az eljárás 
során garantált jogok végrehajtásának 
tekintetében; elismeri ugyanakkor, hogy 
az említett rendeletek elvezettek az 
általános uniós igazgatási jog két 
területének kodifikációjához, amely 
viszonylag egyértelmű igazgatási eljárások 
bevezetését tette lehetővé, és ezek további 
kidolgozását az eddig elért eredményekre 
kell építeni.

Or. de

Módosítás 12
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. véleménye szerint a természetes, illetve 
jogi személyek eljárási jogainak – így a 
tájékoztatáshoz és a meghallgatáshoz való 
jog – garantálása érdekében általános
szabályokra van szükség, amikor olyan 
ügyekben hoznak döntést, amelyekben az 
említettek félként szerepelnek és amelyek 
joghatásokkal járnak az érintett személyre 
vagy jogalanyra, valamint amelyek a saját 
ügyiratokhoz való hozzáférési joggal 
kapcsolatosak;

9. véleménye szerint a természetes, illetve 
jogi személyek eljárási jogainak – így a 
tájékoztatáshoz és a meghallgatáshoz való 
jog – garantálása érdekében általánosan 
alkalmazandó szabályokra van szükség, 
amikor olyan ügyekben hoznak döntést, 
amelyekben az említettek félként 
szerepelnek és amelyek joghatásokkal 
járnak az érintett személyre vagy 
jogalanyra, valamint amelyek a saját 
ügyiratokhoz való hozzáférési joggal 
kapcsolatosak;

Or. de

Módosítás 13
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hatalommal való visszaélés és az önkényes 
döntések megelőzése érdekében vezessen 
be az EUMSZ 258. cikkén alapuló 
jogsértési eljárásra vonatkozó különös 
igazgatási rendelkezést; arra kéri továbbá, 
hogy nyújtson egyértelmű tájékoztatást a 
Petíciós Bizottság számára a valamely nyílt 
petícióval kapcsolatban folyamatban lévő 
jogsértési eljárások különböző szakaszairól 
az Európai Parlament elé terjeszthető 
petíció benyújtásához való alapvető jog 
parlamenti ellenőrzésének biztosítása 
érdekében;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hatalommal való visszaélés és az önkényes 
döntések megelőzése érdekében vezessen 
be az EUMSZ 258. cikkén alapuló 
jogsértési eljárásra vonatkozó különös 
igazgatási rendelkezést; úgy véli, hogy e 
rendelkezésnek a Bizottság és az 
esetlegesen jogsértési eljáráshoz vezető 
panaszt benyújtó polgár vagy vállalkozás 
közötti teljes kapcsolatot szabályoznia kell, 
megerősítve ezzel mindenekelőtt a panaszt 
tévő egyén helyzetét; különösen 
tanácsosnak tartja, hogy nyújtson 
egyértelmű tájékoztatást a Petíciós 
Bizottság számára a valamely nyílt 
petícióval kapcsolatban folyamatban lévő 
jogsértési eljárások különböző szakaszairól 
az Európai Parlament elé terjeszthető 
petíció benyújtásához való alapvető jog 
parlamenti ellenőrzésének biztosítása 
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érdekében;

Or. de

Módosítás 14
Margrete Auken

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hatalommal való visszaélés és az önkényes 
döntések megelőzése érdekében vezessen 
be az EUMSZ 258. cikkén alapuló 
jogsértési eljárásra vonatkozó különös 
igazgatási rendelkezést; arra kéri továbbá, 
hogy nyújtson egyértelmű tájékoztatást a 
Petíciós Bizottság számára a valamely nyílt 
petícióval kapcsolatban folyamatban lévő 
jogsértési eljárások különböző szakaszairól 
az Európai Parlament elé terjeszthető 
petíció benyújtásához való alapvető jog 
parlamenti ellenőrzésének biztosítása 
érdekében;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hatalommal való visszaélés és az önkényes 
döntések megelőzése érdekében vezessen 
be az EUMSZ 258. cikkén alapuló 
jogsértési eljárásokra vonatkozó különös 
igazgatási rendelkezéseket; arra kéri 
továbbá, hogy nyújtson egyértelmű 
tájékoztatást a Petíciós Bizottság számára a 
valamely nyílt petícióval kapcsolatban 
folyamatban lévő jogsértési eljárások 
különböző szakaszairól az Európai 
Parlament elé terjeszthető petíció 
benyújtásához való alapvető jog parlamenti 
ellenőrzésének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy a személyzeti 
szabályzat megállapítja az 
összeférhetetlenségre többek között a 
tekintetben vonatkozó általános 
szabályokat, hogy mikor kell a 
tisztviselőnek tájékoztatnia a feletteseit, ezt 
azonban a következményekre irányadó, az 

11. megjegyzi, hogy a személyzeti 
szabályzat megállapítja az 
összeférhetetlenségre többek között a 
tekintetben vonatkozó általános 
szabályokat, hogy mikor kell a 
tisztviselőnek tájékoztatnia a feletteseit, ezt 
azonban a következményekre irányadó, az 
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összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok 
megsértésével hozott határozatok 
lehetséges hatályon kívül helyezéséhez 
hasonló szabályokkal kellene kiegészíteni;

összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok 
megsértésével hozott határozatok 
lehetséges hatályon kívül helyezéséhez 
hasonló szabályokkal kellene kiegészíteni, 
valamint az összes határozat 
végrehajtására vonatkozó határidő 
megszabásával az igazgatási folyamatok 
kiszámíthatóságának biztosítása 
érdekében;

Or. pl

Módosítás 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot a Bizottság részéről, hogy 
hivatalos úton panaszt tennének, vagy a 
Szerződés szerinti petíciós jogukat 
gyakorolnák.

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot a Bizottság részéről, 
valamint tájékoztatást arról, hogy az 
ügyben milyen további lépéseket tehetnek, 
hogy hivatalos úton panaszt tennének, vagy 
a Szerződés szerinti petíciós jogukat 
gyakorolnák.

Or. pl

Módosítás 17
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot a Bizottság részéről, hogy 
hivatalos úton panaszt tennének, vagy a 
Szerződés szerinti petíciós jogukat 

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot, hatékonyságot és gyors 
végrehajtást a Bizottság részéről, hogy 
hivatalos úton panaszt tennének, vagy a 
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gyakorolnák. Szerződés szerinti petíciós jogukat 
gyakorolnák.

Or. de

Módosítás 18
Elena Băsescu

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot a Bizottság részéről, hogy 
hivatalos úton panaszt tennének, vagy a 
Szerződés szerinti petíciós jogukat 
gyakorolnák.

12. úgy véli, hogy az uniós polgárok attól 
függetlenül várhatnának el magas szintű 
átláthatóságot és reagáló képességet a 
Bizottság részéről, hogy hivatalos úton 
panaszt tennének, vagy a Szerződés 
szerinti petíciós jogukat gyakorolnák.

Or. en

Módosítás 19
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
Európai Unió általános igazgatási 
eljárásairól szóló rendelet kidolgozása 
során minden érintett szereplővel 
folytasson megfelelő konzultációt, és 
használja fel mindenekelőtt az európai 
ombudsman egyedi tudását és 
szakértelmét, mivel hozzá nyújtják be az 
EU szerveinél és intézményeinél tapasztalt 
visszaélésekkel kapcsolatos állampolgári 
panaszokat;

Or. de
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Módosítás 20
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. úgy véli, hogy a Bizottságnak meg 
kellene vizsgálnia az IT-alapú 
szolgáltatások további kiterjesztésének 
alkalmazását e rendelet keretében; e 
tekintetben olyan rendszerekre emlékeztet 
– köztük az „EU Pilotra” –, amelyek már 
sikeresen bizonyítják, hogy az IT-alapú 
igazgatási eljárásokban rejlő lehetőségek 
nemcsak hogy nem korlátozódnak az új 
online információs rendszerekre, hanem 
kiterjedhetnek az igazgatási hatóságok 
közötti, sőt a hatóságok és a polgárok 
közötti interaktív „ügyintézési 
rendszerekre” is;

Or. de

Módosítás 21
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
12 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12c. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
általános igazgatási jogszabály 
kidolgozásakor megfelelő információs 
szolgálatai és hálózatai (például a Europe 
Direct) révén hívja fel a nyilvánosság 
figyelmét az uniós polgárok jó 
igazgatáshoz fűződő jogára; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen 
tájékoztatással kapcsolatos 
kezdeményezéseknek figyelembe kell 
venniük a jó igazgatáshoz való jog 
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feltételezett megsértése esetén 
alkalmazható jogorvoslati eljárásokat, 
valamint különösen ezen eljárások egyedi 
korlátait, amelyeket többek között az 
EUMSZ európai ombudsmanról szóló 
228. cikke is megállapít; meggyőződése, 
hogy a polgárok ezen joggal és a rá 
vonatkozó panasztételi eljárásokkal 
kapcsolatos alaposabb ismerete és 
tudatossága a nyilvánosság konstruktív 
nyomásgyakorlásához fog vezetni, és 
mindez elősegítheti a mindennapi 
ügyekkel kapcsolatos nyitott, hatékony és 
független igazgatás létrejöttét.

Or. de


