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Módosítás 1
Elena Băsescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) üdvözli, hogy a 28. éves jelentés a 
Parlament kérésének megfelelően külön 
fejezetben foglalkozik a petíciókkal, amely 
fejezetben a Bizottság külön bontásban 
szerepelteti az újonnan beérkezett 
petíciókat; üdvözli a Bizottság jelentését, 
miszerint az „Európai Parlamenthez 
benyújtott petíciók jogsértési eljárásokat 
eredményeztek” számos területen; 
hangsúlyozza, hogy a petíciók akkor is 
fontos információkkal szolgálnak a 
Parlament és a Bizottság számára a 
polgárok aggályairól, ha azok nem 
jogsértéssel kapcsolatosak;

(3) üdvözli, hogy a 28. éves jelentés a 
Parlament kérésének megfelelően külön 
fejezetben foglalkozik a petíciókkal, amely 
fejezetben a Bizottság külön bontásban 
szerepelteti az újonnan beérkezett 
petíciókat; üdvözli a Bizottság jelentését, 
miszerint az „Európai Parlamenthez 
benyújtott petíciók jogsértési eljárásokat 
eredményeztek” számos területen; 
hangsúlyozza, hogy a petíciók még akkor 
is fontos információkkal szolgálnak a 
Parlament és a Bizottság számára a 
polgárok aggályairól, ha azok nem 
jogsértéssel kapcsolatosak;

Or. en

Módosítás 2
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) megjegyzi, hogy jóllehet a Bizottság 
joggal hangsúlyozza, hogy „az uniós jog 
megfelelő alkalmazásáért elsősorban a 
tagállamok közigazgatási hatóságai és 
bíróságai felelősek”, az Unió polgárai és 
lakosai rendszeresen nyújtanak be olyan 
állításokat tartalmazó petíciókat, melyek 
szerint valódi nehézségekkel 
szembesülnek, amikor a nemzeti 
bíróságokon és közigazgatási szerveken 
keresztül próbálnak meg jogorvoslatot 
keresni; hangsúlyozza ezért, hogy az 

(5) megjegyzi, hogy jóllehet a Bizottság 
joggal hangsúlyozza, hogy „az uniós jog 
megfelelő alkalmazásáért elsősorban a 
tagállamok közigazgatási hatóságai és 
bíróságai felelősek”, az Unió polgárai és 
lakosai rendszeresen nyújtanak be olyan 
állításokat tartalmazó petíciókat, melyek 
szerint valódi nehézségekkel 
szembesülnek, amikor a nemzeti 
bíróságokon és közigazgatási szerveken 
keresztül próbálnak meg jogorvoslatot 
keresni; hangsúlyozza ezért, hogy az 
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európai intézményeknek szintén elsődleges 
kötelességük, hogy a jogérvényesítési és 
vitarendezési mechanizmusok alkalmazási 
körében megvizsgálják a tagállamok 
fellépéseit;

európai intézményeknek szintén elsődleges 
kötelességük, hogy a jogérvényesítési és 
vitarendezési mechanizmusok alkalmazási 
körében megvizsgálják a tagállamok 
fellépéseit; a petíciók benyújtójának a
tagállamokban történő későbbi 
támogatása érdekében tájékoztatási 
stratégiákat is fontolóra kell venni;

Or. de

Módosítás 3
Elena Băsescu

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(7) rámutat arra, hogy számos petíció utal 
az Alapjogi Chartára és az uniós 
Szerződésekben foglalt értékekre, ami az 
Unió elsődleges jogában foglalt, illetve a 
tagállamok által ténylegesen követett 
értékek közötti esetleges jelentős eltérésről 
tanúskodik;

(7) rámutat arra, hogy számos petíció utal 
az Alapjogi Chartára és az uniós 
Szerződésekben foglalt értékekre, ami az 
Unió elsődleges jogában foglalt értékek, 
illetve azoknak a tagállamok általi 
tényleges követése közötti esetleges 
jelentős eltérésről tanúskodik;

Or. en

Módosítás 4
Margrete Auken

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) emlékeztet arra, hogy a Charta 
eredeti feladata az volt, hogy kodifikálja
az uniós polgárok által élvezett alapvető 
jogokat, és hogy az állam- és kormányfők 
ismételten ünnepélyesen kijelentették, 
hogy a Charta az uniós polgárok jogait 
képviseli; felhívja valamennyi tagállamot, 
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hogy vizsgálják meg újból a Charta 51. 
cikkének szükségességét, és arra ösztönzi 
a tagállamokat, hogy egyoldalúan 
jelentsék ki, hogy e cikk rendelkezései 
alapján nem korlátozzák saját 
joghatóságukon belül az egyéni jogokat;

Or. en

Módosítás 5
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai 
Parlamenthez való benyújtásakor a 
polgárok azt várják, hogy a Charta 
rendelkezései attól függetlenül védelmet 
nyújtanak számukra, hogy mely tagállam 
területén élnek, illetve hogy az uniós jog 
végrehajtásának esete forog-e fenn; 
továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a 
polgárok úgy érzik, megtévesztik őket a 
Charta tényleges hatályával kapcsolatban; 
véleménye szerint ezért alapvető 
fontosságú, hogy megfelelő magyarázatot 
adjanak a szubszidiaritás elvéről, és 
tisztázzák a Charta hatályát a Parlament 
szemszögéből;

(8) hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai 
Parlamenthez való benyújtásakor a 
polgárok azt várják, hogy a Charta 
rendelkezései attól függetlenül védelmet 
nyújtanak számukra, hogy mely tagállam 
területén élnek, illetve hogy az uniós jog 
végrehajtásának esete forog-e fenn; 
továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a 
polgárok úgy érzik, megtévesztik őket a 
Charta tényleges hatályával kapcsolatban; 
véleménye szerint ezért alapvető 
fontosságú, hogy megfelelő magyarázatot 
adjanak a szubszidiaritás elvéről, és 
tisztázzák a Charta hatályát a Parlament 
szemszögéből a Charta 51. cikke alapján;

Or. de

Módosítás 6
Elena Băsescu

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(8) hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai (8) hangsúlyozza, hogy a petíciók Európai 
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Parlamenthez való benyújtásakor a 
polgárok azt várják, hogy a Charta 
rendelkezései attól függetlenül védelmet 
nyújtanak számukra, hogy mely tagállam 
területén élnek, illetve hogy az uniós jog 
végrehajtásának esete forog-e fenn; 
továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a 
polgárok úgy érzik, megtévesztik őket a 
Charta tényleges hatályával kapcsolatban; 
véleménye szerint ezért alapvető 
fontosságú, hogy megfelelő magyarázatot 
adjanak a szubszidiaritás elvéről, és 
tisztázzák a Charta hatályát a Parlament 
szemszögéből;

Parlamenthez való benyújtásakor a 
polgárok azt várhatják, hogy a Charta 
rendelkezései attól függetlenül védelmet 
nyújtanak számukra, hogy mely tagállam 
területén élnek, illetve hogy az uniós jog 
végrehajtásának esete forog-e fenn; 
továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a 
polgárok úgy érezhetik, megtévesztik őket 
a Charta tényleges hatályával 
kapcsolatban; véleménye szerint ezért 
alapvető fontosságú, hogy megfelelő 
magyarázatot adjanak a szubszidiaritás 
elvéről, és tisztázzák a Charta hatályát a 
Parlament szemszögéből;

Or. en

Módosítás 7
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(8a) hangsúlyozza, hogy az alapvető 
jogokkal kapcsolatos petíciók jelentős 
része a személyek szabad mozgásával 
foglalkozik, és hogy – ahogyan az az 
uniós polgárságról szóló 2010. évi 
jelentésből egyértelműen következik – az 
uniós polgárságból adódó jogok 
általánosságban fontos feltételt képeznek 
a belső piac polgárok általi teljes mértékű 
kihasználásához; kiemeli, hogy az, hogy a 
polgárok fokozottabban élnek jogaikkal, 
felszabadíthatja a belső piacban rejlő 
jelentős növekedési potenciált, és ezért az 
Európa előtt álló jelenlegi gazdasági 
kihívások tükrében ismételten felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az 
uniós jog hiánytalan és kellő időben 
történő végrehajtása érdekében fokozott 
erőfeszítéseket tegyenek ezen a területen;

Or. de
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Módosítás 8
Elena Băsescu

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(9) hangsúlyozza ezenfelül, hogy a 
fentiekhez hasonlóan a polgárok a
késedelmes átültetés eseteiben is úgy érzik, 
hogy félrevezetik őket a közösségi jog 
alkalmazhatóságával kapcsolatban; rámutat 
arra a nyugtalanító tényre, hogy semmilyen 
jogorvoslati mechanizmus nem áll azon 
polgárok rendelkezésére, akik az adott 
tagállamban az átültetés elmaradása miatt 
nem hivatkozhatnak alkalmazható 
közösségi jogszabályra;

(9) hangsúlyozza ezenfelül, hogy a 
fentiekhez hasonlóan a polgárok a 
késedelmes átültetés eseteiben is úgy 
érezhetik, hogy félrevezetik őket a 
közösségi jog alkalmazhatóságával 
kapcsolatban; rámutat arra a nyugtalanító 
tényre, hogy semmilyen jogorvoslati 
mechanizmus nem áll azon polgárok 
rendelkezésére, akik az adott tagállamban 
az átültetés elmaradása miatt nem 
hivatkozhatnak alkalmazható közösségi 
jogszabályra;

Or. en

Módosítás 9
Margrete Auken

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(11) üdvözli a jogsértési ügyek – olyan új 
eszközök kialakítása és értékelése útján 
mint az EU Pilot és a CHAP (Complaints 
Handling – Accueil des Plaignants)
panasz-nyilvántartási rendszer – hatékony 
kezelésére, a megelőző intézkedések 
megerősítésére és annak lehetőségére 
helyezett hangsúlyt, hogy az irányelvek 
késedelmes átültetése esetében már korai 
szakaszban pénzügyi szankciókat 
kérhessen a Bizottság a tagállamokkal 
szemben;

(11) tudomásul veszi a bizottsági 
jelentésben a jogsértési ügyek – olyan új 
eszközök kialakítása és értékelése útján 
mint az EU Pilot és a CHAP panasz-
nyilvántartási rendszer – hatékony 
kezelésére, a megelőző intézkedések 
megerősítésére és annak lehetőségére 
helyezett hangsúlyt, hogy az irányelvek 
késedelmes átültetése esetében már korai 
szakaszban pénzügyi szankciókat 
kérhessen a Bizottság a tagállamokkal 
szemben;
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Or. en

Módosítás 10
Margrete Auken

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(12) megjegyzi az EU Pilot projektben 
részt vevő tagállamok biztató számát (ez 
2010 végén 18 volt) és azon ügyek magas 
számát (az ügyek 81%-a), amelyeket a 
tagállam elfogadhatónak értékelt válaszát 
követően lezártak; üdvözli az EU Pilot első 
értékelő jelentésének 2010 márciusi 
elfogadását és felszólít a jövőbeli értékelő 
jelentések kellő időben történő 
elfogadására annak érdekében, hogy az új 
mechanizmus tényleges hatása és 
jogérvényesítési képessége folyamatosan 
értékelhető legyen;

(12) rámutat az EU Pilot projektben részt 
vevő tagállamok bizonyos számára (ez 
2010 végén 18 volt) és azon ügyek magas 
számára (az ügyek 81%-a), amelyeket a 
tagállam elfogadhatónak értékelt válaszát 
követően lezártak; hangsúlyozza ezen 
értékelések jó minőségének jelentőségét, 
mind az érvényes és ellenőrzött 
információk tekintetében, mind pedig a 
közigazgatási jog Bíróság által elismert 
általános elveinek betartása tekintetében;

Or. en

Módosítás 11
Margrete Auken

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(12a) üdvözli az EU Pilot első értékelő 
jelentésének 2010. márciusi elfogadását,
és felszólít a jövőbeli értékelő jelentések 
kellő időben történő elfogadására annak 
érdekében, hogy az új mechanizmus 
tényleges hatása és jogérvényesítési 
képessége folyamatosan értékelhető 
legyen; tudomásul veszi a jelentéshez
csatolt, a panaszosokkal való 
kapcsolattartásra vonatkozó felülvizsgált 
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iránymutatásokat is;

Or. en

Módosítás 12
Margrete Auken

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(12b) egyetért azzal, hogy a Bizottság 
hangsúlyt helyezett a jogállamiság 
fontosságára, emlékeztetve arra, hogy 
szükségszerű feszültség rejlik ezen elv és a 
Bizottság mérlegelési jogköre között a 
jogsértések üldözése tekintetében, és hogy 
a mérlegelési jogkör alkalmazása során 
bármiféle önkényesség elkerülése 
érdekében a megfelelő ügyintézés
általános elveinek – úgymint a 
pártatlanság, a tárgyilagosság és az 
arányosság elvének – valódi betartására 
van szükség;

Or. en

Módosítás 13
Margrete Auken

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(13) hangsúlyozza, hogy a polgárok 
továbbra sem tájékozottak kellően a 
jogsértési eljárásokról; ezt számos olyan 
petíció is alátámasztja, amelyek – a petíció 
benyújtójának tudtán kívül – már vizsgálat 
tárgyát képező körülményekre utalnak;

(13) hangsúlyozza, hogy a polgárok 
továbbra sem tájékozottak kellően a 
jogsértési eljárások tekintetében, ezt pedig
számos olyan petíció is alátámasztja, 
amelyek – akaratlanul – már vizsgálat 
tárgyát képező körülményekre utalnak; úgy 
ítéli meg a Jogi Bizottság által létrehozott 
munkacsoport következtetéseivel 
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összhangban, hogy a jogsértési 
eljárásokat fel kell venni az EUMSZ 298. 
cikkén alapuló, a megfelelő ügyintézésről
szóló rendeletek keretébe;

Or. en

Módosítás 14
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(14a) ismételten megállapítja, hogy a 
polgárok és vállalkozások személyes 
panaszait továbbra is fontos forrásként 
ismerik el az uniós jogszabályok 
megsértésének felismeréséhez, valamint 
ezt követően jogsértési eljárások 
elindításához; kéri ezért hatékonyabb, 
jogilag kötelező érvényű közigazgatási 
rendelkezések bevezetését, amelyeknek 
biztonságosan és megbízhatóan kell 
meghatározniuk a Bizottság és a panaszos 
polgár vagy vállalkozás közötti eljárási 
viszonyt a jogsértési eljárások előtt, alatt 
és után, és ezáltal főként az egyéni 
panaszos helyzetét kell erősíteniük;

Or. de


