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Módosítás 1
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek a 
megkülönböztetés tilalmáról és az uniós 
polgárságról szóló II. részére, valamint az 
Alapjogi Chartára,

Or. en

Módosítás 2
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ab. tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 227. 
cikkében foglalt petíciós jogra, valamint 
eljárási szabályzata 215–218. cikkeire,

Or. en

Módosítás 3
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ac. tekintettel eljárási szabályzata 53. 
cikkére,

Or. en
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Módosítás 4
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ad. tekintettel a Petíciós Bizottság 
tanácskozásairól szóló korábbi 
állásfoglalásaira,

Or. en

Módosítás 5
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ae. tekintettel a „2013. évi jelentés az 
uniós polgárságról – Uniós polgárok: az 
Ön jogai, az Ön jövője” című 2013. május 
8-i bizottsági jelentésre 
(COM(2013)0269),

Or. en

Módosítás 6
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Af. tekintettel a Bíróság 2014. december 
18-án közzétett véleményére az Európai 
Uniónak az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
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egyezményhez való csatlakozására 
vonatkozó megállapodástervezetről, illetve 
a vélemény által azonosított problémákra 
az Egyezmény és az uniós jog 
összeegyeztethetősége terén,

Or. en

Módosítás 7
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
-A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ag. tekintettel az Unió polgáraitól és 
lakosaitól érkező, az alapvető jogokkal 
kapcsolatos nagyszámú petícióra,

Or. en

Módosítás 8
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat;

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel a Charta életbe lépése a Lisszaboni 
Szerződéssel együtt nagy várakozásokat 
keltett az uniós polgárokban a 
megerősített jogok új korszakának 
kezdetével kapcsolatban Európában;
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
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Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat, be kell tartaniuk a 
Chartában foglalt elveket, valamint saját 
hatáskörükben elő kell mozdítaniuk azok 
alkalmazását; mivel az 51. cikkre a 
Bizottság úgy tekint, mint amely 
korlátozza a Szerződések őreként végzett 
tevékenységét;

Or. en

Módosítás 9
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat;

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és az 
Unió intézményeinek, szerveinek és 
hivatalainak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat; mivel az Európai Unió 
csatlakozása az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményhez erősíteni fogja 
elkötelezettségét az alapjogok védelme 
iránt;

Or. en

Módosítás 10
Notis Marias

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat;

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű, és a tagállami 
alkotmányokkal összhangban lévő
végrehajtása tekintetében; mivel az 
Alapjogi Charta 51. cikke kimondja, hogy 
a tagállamoknak és a Bizottságnak 
tiszteletben kell tartaniuk ezeket a jogokat;

Or. en

Módosítás 11
Eleonora Evi

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat;

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat; mivel a polgári jogok 
magukban foglalják a petíciós jogot mint 
a polgárok eszközét alapvető jogaik 
érvényesítésére, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 41. és 227. 
cikkeinek megfelelően;

Or. it
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Módosítás 12
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat;

A. mivel az uniós polgársággal járó jogok 
benne foglaltatnak az alapszerződésekben 
és az Európai Unió Alapjogi Chartájában; 
mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jog tagállami, 
nemzeti szintű végrehajtása tekintetében; 
mivel az Alapjogi Charta 51. cikke 
kimondja, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk 
ezeket a jogokat; mivel e tekintetben 
elfogadhatatlan különbségek állnak fenn 
a tagállamok között;

Or. fr

Módosítás 13
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Lisszaboni Szerződés 
megerősítette az alapvető jogok 
érvényesíthetőségét az uniós jogszabályok 
tagállami, nemzeti szintű végrehajtása 
során;

Or. en

Módosítás 14
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a petíciós jog szoros kapcsolatot 
hozott létre az uniós polgárok és a 
Parlament között; mivel az európai 
polgári kezdeményezés új, közvetlen 
kapcsolatot hozott létre az uniós polgárok 
és az uniós intézmények között, és 
segítheti az alapvető és a polgári jogok 
fejlődését;

Or. en

Módosítás 15
Edouard Martin

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Unió Bírósága 
jelentős szerepet játszik az alapvető jogok 
védelme terén az Unióban, különösen az 
általános jogi alapelvek révén;

mivel az Európa Unió Bírósága és az 
Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga 
általában összhangban áll egymással;

mivel az Európai Unió csatlakozását az 
emberi jogok európai egyezményéhez át 
kell gondolni azt követően, hogy az 
Európai Bíróság kiadta 2014. december 
18-i véleményét (2/13. sz. vélemény);

Or. fr

Módosítás 16
Soledad Cabezón Ruiz
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Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel ismeretes, hogy a nemzeti 
hatóságok (bírói kar, bűnüldőző szervek 
és a tisztviselői kar) az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában foglalt jogok és 
szabadságok konkrét érvényesülésének 
kulcsszereplői;

Or. en

Módosítás 17
Edouard Martin

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az Európai Bizottságnak 
továbbra is szoros figyelemmel kell 
kísérnie az olyan eseteket, mikor a 
tagállamok elmulasztják átültetni az uniós 
jogszabályokat a nemzeti jogba, vagy 
elégtelen módon ültetik át azokat;

mivel az uniós polgárokat nem 
tájékoztatják megfelelõ módon alapvető 
jogaikról;

Or. fr

Módosítás 18
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a szakosodott intézmények, 
köztük a nemzeti emberi jogi intézmények 
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vagy az esélyegyenlőségi testületek 
hatékonysága fontos szerepet tölt be 
abban, hogy a polgárok hatékonyabban 
érvényesítsék alapvető jogaikat, az uniós 
jog tagállamok általi alkalmazását 
illetően;

Or. en

Módosítás 19
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel ez a helyzet aláásta a Charta 35. 
cikkének rendelkezéseit; mivel a petíciók 
eszközül szolgálnak arra, hogy garantálják 
a polgárok alapvető jogait;

Or. en

Módosítás 20
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
jelentős része a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények,  környezetvédelem és 
fogyasztóvédelem, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság, a gyermekek jogai, az 
oktatáshoz való hozzáférés és a nyelvi 
jogok; mivel egyes petíciók az 
egészségüggyel, és az egészségügyi 
ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés a gazdasági válságnak 
közvetlenül betudható romlásával 
kapcsolatos kérdéseket vetnek fel; mivel a 
petíciók általában a legkorábbi 
indikátorok az alapjogok helyzetére 
vonatkozóan a tagállamokban, és eszközül 
szolgálnak arra, hogy a polgárok számára 
biztosítva legyenek az őket megillető 
jogok;

Or. en

Módosítás 21
Edouard Martin

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
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egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával, valamint a munkához való 
joggal kapcsolatos kérdéseket vetnek fel; 
mivel a petíciók eszközül szolgálnak arra, 
hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

Or. fr

Módosítás 22
Notis Marias

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
európai politikákkal összefüggő gazdasági 
válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok alapvető 
jogait;

Or. en

Módosítás 23
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül 
betudható romlásával kapcsolatos 
kérdéseket vetnek fel; mivel a petíciók
eszközül szolgálnak arra, hogy garantálják 
a polgárok alapvető jogait;

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
demokratikus részvétel, a döntéshozatal 
átláthatósága, a fogyatékosság és a 
gyermekek jogai; mivel egyes petíciók az 
egészségüggyel, és az egészségügyi 
ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való 
általános hozzáférés terén a közkiadások 
csökkentésének és a megszorító 
intézkedéseknek közvetlenül betudható 
komoly hiányosságokkal kapcsolatos 
kérdéseket vetnek fel; mivel a petícióknak
eszközül kellene szolgálniuk arra, hogy 
elősegítsék a polgárok alapvető jogainak 
garantálását;

Or. es

Módosítás 24
Eleonora Evi

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 

B. mivel a Parlamenthez beérkező petíciók 
majdnem egyharmada a Chartában foglalt 
alapjogok állítólagos megsértésére 
vonatkozik, olyan kérdéseket érintően, 
mint például az állampolgárság, a négy 
szabadságjog, a foglalkoztatás, a gazdasági 
körülmények, az igazságszolgáltatási 
rendszerek, a szavazati jogok, a 
fogyatékosság és a gyermekek jogai; mivel 
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egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel a petíciók eszközül szolgálnak 
arra, hogy garantálják a polgárok 
alapvető jogait;

egyes petíciók az egészségüggyel, és az 
egészségügyi ellátáshoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
gazdasági válságnak közvetlenül betudható 
romlásával kapcsolatos kérdéseket vetnek 
fel; mivel számos petíció rámutat az 
elégtelen környezetvédelem és az 
egészséghez való alapjog ebből következő 
megsértése közötti kapcsolatra;

Or. it

Módosítás 25
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel ez a helyzet aláásta a Charta 35. 
cikkének rendelkezéseit; mivel a néhány 
tagállam népességének számottevő része 
által tapasztalt növekvő energiaszegénység 
nagyban befolyásolta a népesség általános 
egészségügyi állapotát, főleg a gyerekekét;

Or. en

Módosítás 26
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz 
való jogra;

C. mivel 2008 óta a gazdasági válság és a 
trojka által megkövetelt megszorító 
intézkedések több tízmillióval növelték a 
szegénység és társadalmi kirekesztettség 
kockázatának kitett polgárok számát, 
amely jelenleg 122,6 millió fő, és mivel 
nagyban befolyásolták az oktatáshoz való 
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általános hozzáférést, a foglalkoztatást és 
a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést;

Or. it

Módosítás 27
Notis Marias

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz 
való jogra;

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések egyértelműen negatív hatást 
gyakoroltak a jó minőségű oktatáshoz való 
egyetemes hozzáférésre, a méltányos és 
tisztességes munkához fűződő jogra és a 
tulajdonhoz való jogra;

Or. en

Módosítás 28
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz 
való jogra;

C. mivel a közszolgáltatások és a 
munkavállalói jogok megnyirbálásán, a 
privatizáción és a közkiadások 
korlátozásán alapuló intézkedések, 
amelyeket állítólag a gazdasági válság 
leküzdése érdekében vezettek be, hatást 
gyakoroltak a jó minőségű oktatáshoz való 
egyetemes hozzáférésre, a méltányos
munkához és tisztességes 
munkakörülményekhez fűződő jogra és a 
lakhatáshoz való hozzáférés jogára;
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Or. es

Módosítás 29
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz 
való jogra;

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések negatív hatást gyakoroltak a
jó minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, amelyet a Charta 14. cikke 
említ, továbbá a 17. cikkben elismert
méltányos és tisztességes munkához 
fűződő jogra, a 35. cikkben elismert 
egészséghez való jogra, és a 31. cikkben 
elismert tulajdonhoz való jogra;

Or. en

Módosítás 30
Eleonora Evi

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz
való jogra;

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra, a tulajdonhoz való 
jogra, valamint a szociális védelemhez 
való jogra;

Or. it
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Módosítás 31
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra és a tulajdonhoz 
való jogra;

C. mivel a gazdasági válság és az annak 
következtében hozott általános 
intézkedések hatást gyakoroltak a jó 
minőségű oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférésre, a méltányos és tisztességes 
munkához fűződő jogra, az egészségügyi 
ellátáshoz és szociális védelemhez való 
jogra, valamint a tulajdonhoz való jogra;

Or. en

Módosítás 32
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a lakóhely szerinti tagállam 
helyhatósági és európai parlamenti 
választásain való szavazás és 
választhatóság joga a Charta 39. és 40. 
cikkében foglaltatnak,  mivel a szabad 
mozgáshoz való jog gyakorlása nem 
akadályozhatja a fenti jogokat;

Or. en

Módosítás 33
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a
megkülönböztetésmentességhez való jogot;

D. mivel az Alapjogi Charta 21. cikke 
elismeri a megkülönböztetésmentességhez 
való jogot, függetlenül a 
megkülönböztetés okától, legyen szó akár 
a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai tulajdonság, nyelv, 
vallási vagy más meggyőződés, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetésről.

Or. en

Módosítás 34
Svetoslav Hristov Malinov

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot;

D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot; 
mivel az EUMSZ 19. cikkének (1) 
bekezdése szerint az Unió jogszabályokat 
fogadhat el a megkülönböztetés konkrét 
típusainak leküzdésére;

Or. bg

Módosítás 35
Eleonora Evi

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a D. mivel a Charta 21. cikke elismeri a 



PE551.898v01-00 20/54 AM\1053418HU.doc

HU

megkülönböztetésmentességhez való jogot; megkülönböztetésmentességhez  való 
jogot, bármely alapon történjék is a 
megkülönböztetés;

Or. it

Módosítás 36
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a lakóhely szerinti tagállam 
helyhatósági és európai parlamenti 
választásain való szavazás és 
választhatóság joga a Charta 39. és 40. 
cikkében foglaltatnak,  mivel a szabad 
mozgáshoz való jog gyakorlása nem 
akadályoz meg jogilag vagy ténylegesen 
nagyszámú választópolgárt abban, hogy 
egyéb választásokon vegyenek részt a 
származásuk vagy a lakóhelyük szerinti 
országban;

Or. en

Módosítás 37
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az Európai Parlament 
képivselőinek csupán 37%-a, a Bíróság 28 
bírója közül csupán 7, és a 28 biztos közül 
csupán 9 nő;

Or. it
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Módosítás 38
Milan Zver

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a demokrácia és a jogállamiság 
elveinek, az emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok egyetemességének és 
oszthatatlanságának, valamint az emberi 
méltóság tiszteletének előmozdítása 
nemzetközi színtéren csak akkor lehet 
hiteles, ha ezeket az elveket teljes 
mértékben és maradéktalanul tiszteletben 
tartják és végrehajtják magukban az uniós 
tagállamokban;

Or. en

Módosítás 39
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel a Charta magában foglalja a 
megfelelő ügyintézéshez való jogot az 
Unióban; mivel szerepelnek benne 
továbbá a három fő uniós intézmény 
dokumentumaihoz való hozzáférés jogai; 
mivel az uniós ombudsman a garancia e 
jogok tiszteletére;

Or. en

Módosítás 40
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)



PE551.898v01-00 22/54 AM\1053418HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel a fogyatékossággal élők 
körében a szegénység aránya – részben a 
foglalkoztatáshoz való korlátozott 
hozzáférés miatt – 70%-kal magasabb az 
átlagnál;

Or. it

Módosítás 41
Milan Zver

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. mivel néhány uniós tagállamban 
rendkívül alacsony a bírói karba vetett 
bizalom, például az Eurobarométer 2013 
felmérése szerint Szlovéniában 2013-ban 
a bizalom 24%-on állt, amely az Unióban 
mért legalacsonyabb szint, egy korábbi 
alkotmánybíró által végzett kutatás pedig 
rendszerszintű problémát tár fel: legalább 
442 szlovén bírósági ügyben legalább 
1200 bíró sértette meg az alapjogokat 
(2004–2013);

Or. en

Módosítás 42
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel a Charta 37. és 38. cikkei 
elismerik, hogy a magas színvonalú 
környezetvédelemhez való jognak az uniós 
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politikák megvalósításának szerves részét 
kell képeznie;

Or. en

Módosítás 43
Milan Zver

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dc. mivel az Unióban egyes bírói karokat 
politikai célok elérésére használnak fel, 
mint például Janez Janša, volt szlovén 
miniszterelnök és az Európai Tanács 
2008-as elnöke esetében, akit azzal 
vádoltak meg, hogy bűntényt követett el 
„ismeretlen időpontban”, egy „ismeretlen 
helyen”, „ismeretlen kommunikációs 
eszköz révén”, amely túl általános 
meghatározás ahhoz, hogy a vádlottnak 
módja lehetne védekezni ellene;

Or. en

Módosítás 44
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló irányelv (a 

1. elítéli az etnikai, vallási és nemzeti
kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri a tagállamokat, hogy megfelelően 
alkalmazzák az egyenlő bánásmódról 
szóló jelenleg hatályban lévő 
jogszabályokat; hangsúlyozza, hogy 
megfelelően kell kezelni a legsebezhetőbb 
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megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

polgárok, mint például a kisebbségek 
egyedi szükségleteit;

Or. en

Módosítás 45
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

1. elítéli a megkülönböztetést, mivel az 
emberi méltóságnak sérthetetlennek kell 
lennie;

Or. it

Módosítás 46
Notis Marias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló irányelv (a 

1. elítéli az uniós polgárokkal szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló irányelv (a 
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megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását; kéri, hogy a 
megkülönböztetésellenes irányelv utaljon 
az emberi személy jogaira, szabadságaira 
és felelősségére, amelyeket a tagállamok 
közös alkotmányos hagyományai 
határoznak meg és védelmeznek;

Or. en

Módosítás 47
Branislav Škripek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie;

Or. en

Módosítás 48
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
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személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását; kéri a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy cselekedjenek 
hatékonyan és felelős módon annak 
érdekében, hogy fenntartsák az Unió 
értékeit azon tagállamok esetében, 
amelyek nem tartják be teljes mértékben a 
Szerződésekből eredő kötelezettségeiket a 
fenti területeken;

Or. en

Módosítás 49
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló irányelv (a 
megkülönböztetésellenes irányelv) 
elfogadását;

1. elítéli a kisebbségekkel szembeni 
megkülönböztetést, mivel az emberi 
méltóságnak sérthetetlennek kell lennie; 
kéri, hogy a Tanács ne blokkolja a 
személyek közötti, állampolgárságra, 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
irányelv (a megkülönböztetésellenes 
irányelv) elfogadását;

Or. en

Módosítás 50
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy számos tagállamban 
olyan jogszabályokat szorgalmaznak, 
amelyek nehézzé vagy lehetetlenné teszik 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
betartását, mivel akadályozzák a 
gyülekezési és az egyesülési szabadságot, 
továbbá a szólásszabadságot, és a kollektív 
megállapodásokhoz és fellépéshez való 
jogot;

Or. es

Módosítás 51
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a tagállamokat és az uniós 
intézményeket, hogy teljes mértékben 
álljanak ki a gyermekek jogainak védelme 
mellett a határon átnyúló családi viták 
során; hangsúlyozza a gyermekek jogai 
előmozdításának szükségességét az uniós 
politikák során annak biztosítása 
érdekében, hogy a gyermek mindenek 
felett álló érdekét mindig szem előtt 
tartsák;

Or. en

Módosítás 52
Edouard Martin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri, hogy a szülési szabadságról szóló 
irányelv elé ne gördítsenek akadályokat a 
Tanácsban, mivel ez valóssá és 
kézzelfoghatóvá tenné a nemek közötti 
egyenlőséget, valamint az uniós szintű 
harmonizációt;

Or. fr

Módosítás 53
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja és elítéli, hogy néhány 
tagállamban LMTBI-ellenes jogszabályok 
kerültek elfogadásra, amelyek korlátozzák 
a leszbikus, meleg, transzexuális és 
biszexuális polgárok nemi irányultságon 
alapuló megkülönböztetéstől való 
mentességhez és a szólásszabadsághoz 
való jogát, azon túlmenően, hogy 
támadják minden polgár jogát ahhoz, 
hogy megházasodjon és családot 
alapítson;

Or. es

Módosítás 54
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aláhúzza a Szerződések esetleges 
megváltoztatásának szükségességét, 
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tekintettel az uniós szerződésekben foglalt 
alapvető jogok védelmének további 
megerősítésére;

Or. en

Módosítás 55
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul gondoskodjon arról, hogy 
a tagállamok átültessék és helyesen 
alkalmazzák a polgárok szabad 
mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelvet, 
tekintettel az ezen a területen - adott 
esetben az illető felesége vagy gyerekei 
által - tapasztalt problémákról szóló 
petíciók gyakoriságára; megjegyzi, hogy 
számos tagállamból növekvő számú 
petíció érkezik a gyermek feletti 
felügyelettel kapcsolatos, határon átnyúló 
jellegű vitákról a Brüsszel IIa rendelet 
keretében, valamint konkrétan több 
tagállam hatóságaival kapcsolatban, 
amelyek megvonják olyan szülők gyermek 
feletti felügyeletét, akik gyakorolták az 
unión belüli szabad mozgáshoz való 
jogukat;

Or. en

Módosítás 56
Edouard Martin

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. kéri, hogy minden tagállam ratifikálja 
az Isztambuli Egyezményt, hogy 2016 a 
nőket érő erőszak elleni küzdelem éve 
lehessen;

Or. fr

Módosítás 57
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében; emlékeztet arra, hogy 
a polgárok elvárásai túlmutatnak a 
Charta szűken vett értelmezésén, és az 
abban foglalt jogok minél hatékonyabb 
érvényesítését kell célként kitűzni;

Or. en

Módosítás 58
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottság szerepe 
a szubszidiaritás elvének fenntartása, 
valamint szélesebb körű demokrácia 
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átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

biztosítása saját testületeiben valamint 
döntései során, a polgárokat megillető 
alapvető jogok védelme érdekében;

Or. it

Módosítás 59
Notis Marias

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében; ezek konkrét 
meghatározásait a Charta és a tagállamok 
közös alkotmányos hagyománya 
tartalmazza;

Or. en

Módosítás 60
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 



PE551.898v01-00 32/54 AM\1053418HU.doc

HU

polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében; ezért sajnálja, hogy a 
Bizottság a hatáskör hiányára hivatkozik 
számos petícióra adott válaszában, 
amelyek az alapvető jogok esetleges 
megsértéséről tesznek panaszt;

Or. es

Módosítás 61
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében; sajnálja a Charta 
alkalmazási körének tényleges 
korlátozását 51. cikke túlzottan korlátozó 
értelmezése révén, mivel ez a záradék 
megakadályozza az uniós jogszabályok 
érvényesítésének gyakorlását; úgy véli, 
hogy ezt a hozzáállást meg kellene 
változtatni az uniós polgároknak az 
alapvető jogaikkal kapcsolatos elvárásai 
figyelembe vétele érdekében;

Or. en

Módosítás 62
Eleonora Evi

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok helyes és teljes körű
alkalmazásának felügyeletére is kiterjed, 
különösen a polgárokat megillető alapvető 
jogok védelme érdekében;

Or. it

Módosítás 63
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
Szerződések őreként vállalt szerepe nem 
korlátozódik a jogszabályok tagállami 
átültetésének biztosítására, hanem a 
jogszabályok teljes körű és helyes 
alkalmazására is kiterjed, különösen a 
polgárokat megillető alapvető jogok 
védelme érdekében; ebben az 
összefüggésben ellenőrző, rendszeres 
értékelést folytató és ajánlások kiadásához 
vezető mechanizmus létrehozását 
javasolja, amely elősegítené az alapvető 
értékek tiszteletét a tagállamokban;

Or. en

Módosítás 64
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy az alapvető jogok 
tiszteletének biztosítása kiterjed az Unió 
területén tartózkodó nem uniós 
polgárokra is, és a csoportos kiutasítások, 
a határozatlan ideig tartó fogva tartás az 
idegenrendészeti fogdákban, vagy az 
alapvető egészségügyi ellátás 
megtagadása mind megsértik az Alapjogi 
Chartában lefektetett elveket;

Or. es

Módosítás 65
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a polgárok 
jogorvoslathoz való hozzáférése terén 
joghézag áll fenn olyan esetekben, amikor 
a tagállamok elmulasztották, illetve késve 
hajtották végre a polgárokat közvetlenül 
érintő uniós jogszabályok átültetését;

Or. en

Módosítás 66
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a Bizottság szűken 
értelmezi az Unió alapvető jogokra 
vonatkozó hatásköreit, a Charta 51. cikke 
szűk olvasatát véve alapul; Az EUSZ 2. 
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cikkének értelmében az Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, 
a demokrácia, az egyenlőség, a
jogállamiság, valamint az emberi jogok –
ideértve a kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait is – tiszteletben 
tartásának értékein alapul. úgy véli, hogy 
a tagállamokban az alapjogok terén 
fellépő rendszerszerű problémákat 
kezelnie kellene a Bizottságonak,
konkrétan a jogállamiságot érő 
rendszerszerű veszélyek kezelésére 
létrehozott keretrendszer révén;

Or. en

Módosítás 67
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy minden szinten 
koordinálni kell a lépéseket, amelyek az 
alapjogok védelmét és előmozdítását 
szolgálják, beleértve az uniós 
intézményeket, a tagállamokat, a 
regionális és helyi hatóságokat, a civil 
szervezeteket és a civil társadalmat;

Or. en

Módosítás 68
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. emlékezteti a Bizottságot 
intézményként vállalt kötelezettségére a 
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polgároknak az alapjogok esetleges 
megsértésére vonatkozó panaszai 
elemzésére vonatkozóan, nem csak az 
uniós jognak az Unió vagy a tagállamok 
általi alkalmazását illetően, hanem olyan 
helyzetekben is, amelyekben egy 
tagállamon belül az alapjogok 
védelmének terén rendszerszerű 
elégtelenség mutatkozik;

Or. en

Módosítás 69
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje; 
hangsúlyozza a véleményt, amely szerint a 
megfizethető árú energia minden 
háztartás számára alapvető fontosságú a 
lakosság egészségének biztosítása 
érdekében, továbbá, hogy célzott 
intézkedésekkel kell korrigálni a számos 
tagállamban egyre elterjedtebb 
energiaszegénységet

Or. en

Módosítás 70
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és a szociális 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférés alapvető jogát minden uniós 
polgár visszanyerje, különösen a 
szegénység és társadalmi kirekesztettség 
kockázatának kitett 122 millió európai;

Or. it

Módosítás 71
Notis Marias

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szubszidiaritás elvére tekintettel
fogadjanak el minden szükséges 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy a minőségi egészségügyi ellátáshoz 
és a magas minőségű oktatáshoz való 
egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

Or. en

Módosítás 72
Branislav Škripek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak
el minden szükséges intézkedést annak 

3. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szubszidiaritás elvének teljes tiszteletben 
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biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

tartása mellett fogadjanak el minden 
szükséges intézkedést annak biztosítása 
érdekében, hogy az egészségügyi 
ellátáshoz és az oktatáshoz való egyetemes 
hozzáférés alapvető jogát minden uniós 
polgár visszanyerje;

Or. en

Módosítás 73
Eleonora Evi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje; felhívja 
továbbá a tagállamokat, hogy ismerjék el 
a környezetvédelmet mint az egészséghez 
való alapvető jog biztosításának 
kulcselemét;

Or. it

Módosítás 74
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje, 
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valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a fogyatékossággal élők által 
tapasztalt konkrét és nem kézzelfogható 
akadályok felszámolásra kerüljenek;

Or. it

Módosítás 75
Sofia Sakorafa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való egyetemes hozzáférés alapvető jogát 
minden uniós polgár visszanyerje;

3. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak 
el minden szükséges intézkedést az 
igazságszolgáltatáshoz való egyetemes 
hozzáférés alapvető joga végrehajtásának, 
valamint a független, méltányos, 
hatékony, részrehajlás nélküli, és 
igazságos, ésszerű határidőkön belüli 
igazságszolgáltatási eljárások biztosítása 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a 
tagállamoknak vissza kell állítaniuk 
minden alapvető jogot polgáraik számára;

Or. en

Módosítás 76
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a tagállamokat és a Tanácsot, 
hogy mozdítsák el a belső piacon fennálló 
akadályokat a szabad mozgás jogának 
gyakorlása elől;

Or. en
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Módosítás 77
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

4. emlékeztet arra, hogy a 
munkanélkülieknek járó juttatások, a 
nyugdíj, az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés és a szakmai képesítés 
elismerésének hordozhatósága fontos 
szerepet játszik az alapvető jogok és a 
polgári szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

Or. en

Módosítás 78
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

4. emlékeztet arra, hogy a 
munkanélkülieknek járó juttatások, a 
nyugdíj, az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés, a szakmai képesítések és 
felsőoktatási kreditek elismerésének 
hordozhatósága fontos szerepet játszik az 
alapvető jogok és a polgári szabadságjogok 
– többek között a munkavállalói mobilitás 
révén történő – teljes megvalósításában, 
amely a gazdasági válság nyomán 
növekedést mutatott az utóbbi években; 
megjegyzi azonban, hogy sok polgár még 
mindig problémákba ütközik e jogok 
érvényesítése során; aggodalmát fejezi ki 
az uniós polgárok lakhely szerinti 
országokból való, munkájuk elvesztését 
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követő gyors kiutasításainak növekvő 
száma miatt és úgy véli, ez ellenkezik a 
mozgás szabadságának szellemével;

Or. en

Módosítás 79
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok teljes megvalósításában;

Or. es

Módosítás 80
Eleonora Evi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

4. emlékeztet arra, hogy a munkavállalói 
mobilitás megvalósításának egy módja, a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés teljes hordozhatósága, ezáltal 
biztosítva a teljes mobilitást;

Or. it
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Módosítás 81
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága fontos szerepet 
játszik az alapvető jogok és a polgári 
szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

4. emlékeztet arra, hogy a 
társadalombiztosítási juttatások, a nyugdíj 
és az egészségügyi ellátásokhoz való 
hozzáférés hordozhatósága, különösen a 
fogyatékossággal élők esetében, fontos 
szerepet játszik az alapvető jogok és a 
polgári szabadságjogok – többek között a 
munkavállalói mobilitás révén történő –
teljes megvalósításában;

Or. it

Módosítás 82
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul gondoskodjon arról, hogy 
a tagállamok átültessék és helyesen 
alkalmazzák a polgárok szabad 
mozgásáról szóló 2004/38/EK irányelvet, 
tekintettel az ezen a területen – adott 
esetben az illetõ felesége vagy gyerekei 
által – tapasztalt problémákról szóló 
petíciók gyakoriságára; megjegyzi, hogy 
számos tagállamból növekvő számú 
petíció érkezik a gyermek feletti 
felügyelettel kapcsolatos, határon átnyúló 
jellegű vitákról a Brüsszel IIa rendelet 
keretében, valamint konkrétan több 
tagállam hatóságaival kapcsolatban, 
amelyek megvonják olyan szülők gyermek 
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feletti felügyelethez való jogát, akik 
gyakorolták az unión belüli szabad 
mozgáshoz való jogukat;

Or. en

Módosítás 83
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy kapjon nagyobb hangsúlyt 
a gyerekek jogainak védelme, különösen 
azoknak a gyerekeknek nyújtott segítséget 
illetően, akik külföldön élnek és 
elmozdítják őket otthonaikból; úgy véli, 
hogy a saját országukon kívül lakó 
családok gyermekmegőrzési vitáit a 
Gyermek Jogairól szóló ENSZ-
Egyezmény alapján kell rendezni, mivel ez 
különös figyelmet fordít arra, hogy a 
gyermek megőrizze identitását;

Or. lt

Módosítás 84
Edouard Martin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megismétli, hogy alapvető fontosságú, 
hogy a tagállamok elismerjék egymás 
egyetemi diplomáit az uniós polgárok 
megfelelő mobilitása érdekében;

Or. fr
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Módosítás 85
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a tagállamokat, hogy fogadják el 
az annak biztosításához szökséges jogi és 
adminisztratív intézkedéseket, hogy 
minden választókorú uniós állampolgár 
gyakorolhassa szavazati jogát az őt érintő 
országos és regionális választásokon;

Or. en

Módosítás 86
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az uniós 
állampolgárok gyermekeinek jogait 
megfelelő módon védelmezni kell, nem 
csak az Európai Unióban, de annak 
határain túl is, és ezért átfogó 
együttműködést sürget a nem uniós északi 
államok gyermekjólétért felelős 
szervezeteivel; úgy véli, hogy az Unió 
minden partnerének (beleértve az EGT 
tagjait) ratifikálnia kellene az 1996. évi 
Hágai Egyezményt a szülői felelősséggel 
és a gyermekek védelmét szolgáló 
intézkedésekkel kapcsolatos 
együttműködésről, valamint az ilyen 
ügyekre irányadó joghatóságról, 
alkalmazandó jogról, elismerésről és 
végrehajtásról;

Or. lt
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Módosítás 87
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremtsenek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az 
alapvető jogok védelme között;

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremtsenek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az 
alapvető jogok védelme között, hogy az 
utóbbiak ne sérüljenek;

Or. en

Módosítás 88
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremts enek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az 
alapvető jogok védelme között;

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremtsenek megfelelő
egyensúlyt a terrorizmusellenes 
intézkedések és az alapvető jogok védelme 
között;

Or. en

Módosítás 89
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a terrorizmusellenes
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kidolgozásakor teremtsenek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az 
alapvető jogok védelme között;

jogalkotási javaslatok kidolgozásakor 
fokozottan tartsák szem előtt az európai 
polgárok biztonságát, akiket minden 
lehetséges módon és eszköz révén meg kell 
védeni;

Or. it

Módosítás 90
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremtsenek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az
alapvető jogok védelme között;

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor legyenek tekintettel arra, 
hogy a terrorizmusellenes intézkedések 
sosem vezethetnek az alapvető jogok 
megsértéséhez;

Or. es

Módosítás 91
Eleonora Evi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a jogalkotási javaslatok 
kidolgozásakor teremts enek egyensúlyt a 
terrorizmusellenes intézkedések és az 
alapvető jogok védelme között;

5. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a terrorizmusellenes
jogalkotási javaslatok kidolgozásakor 
tartsák tiszteletben az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját;

Or. it
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Módosítás 92
Svetoslav Hristov Malinov

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. rámutat, hogy a polgárok számára 
gyakran nehéz utánajárni, hogy melyik 
intézményhez forduljanak alapvető jogaik 
megsértése esetén, és hangsúlyozza a 
világos és hozzáférhető információk 
szükségességét bármilyen tanácstalanság 
elkerülése érdekében az Európai Unió 
Alapjogi Chartája hatáskörét és 
alkalmazhatóságát vagy a jogorvoslati 
eljárást illetően;

Or. bg

Módosítás 93
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. különösen aggódik amiatt, hogy 
bizonyos tagállamokban nemrég olyan 
törvényeket fogadtak el, amelyek 
korlátozzák a kifejezés és a gyülekezés 
szabadságának elismert alapvető jogát; 
úgy véli, hogy az ilyen jogszabályok 
aláássák a polgári jogokat és 
demokratikus visszafejlődést 
eredményeznek;

Or. en

Módosítás 94
Tatjana Ždanoka
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy jogi bizonytalanságot 
szül a tagállamok bármely 
visszamenőleges törvénykezése, valamint 
az ugyanazon a szabályozási területen tett 
folytonos változtatások, amelyek de facto 
akadályozzák a végső szabályozás 
tényleges végrehajtását; figyelmeztet arra, 
hogy a nemzeti bíróságokon folyó perek 
elfogadhatatlan ideig való elhúzódása 
aláássa a hatékony jogorvoslathoz való 
jogot; hangot ad abbéli véleményének, 
hogy az igazságszolgáltatás előtti 
egyenlőség elvének tiszteletben tartása 
érdekében minden tagállamban el kell 
mozdítani az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés szocioökonómiai akadályait, 
köztük a túlzottan magas bírósági eljárási 
illetékeket;

Or. en

Módosítás 95
Enrico Gasbarra

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy indítsa újra az 
európai akadálymentesítési 
intézkedéscsomagra vonatkozó jogalkotási 
kezdeményezést, egy több területet átfogó 
eszköz formájában, amely növelheti a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
védelmet és biztosítja az őket érintő összes 
uniós politika kohézióját;

Or. it
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Módosítás 96
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri a Bizottságot, hogy lépjen előre a 
jó adminisztrációhoz való jog 
konszolidációja terén, jogilag kötelező 
érvényű rendeletté téve a helyes hivatali 
magatartás európai kódexét;

Or. en

Módosítás 97
Csáky Pál, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető 
jogok megfelelő tiszteletben tartását, 
garantálását, érvényesítését és 
továbbfejlesztését.

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy politikáik révén
biztosítsák az alapvető jogok megfelelő 
tiszteletben tartását, garantálását, védelmét,
érvényesítését és továbbfejlesztését.

Or. en

Módosítás 98
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető 
jogok megfelelő tiszteletben tartását, 
garantálását, érvényesítését és 

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető 
jogok tényleges tiszteletben tartását, 
garantálását, érvényesítését és 
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továbbfejlesztését. továbbfejlesztését.

Or. es

Módosítás 99
Eleonora Evi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető 
jogok megfelelő tiszteletben tartását, 
garantálását, érvényesítését és 
továbbfejlesztését.

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az alapvető 
jogok megfelelő tiszteletben tartását,
garantálását, érvényesítését és 
továbbfejlesztését. kéri a tagállamokat, 
hogy folytassák a petíciós jog és az 
ombudsmanhoz fordulás elismerésére 
irányuló erőfeszítéseiket, mivel ezek a 
polgárok eszközei jogaik érvényesítésére;

Or. it

Módosítás 100
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. aggodalmát fejezi ki az évi több száz 
kapott petíció alapján az uniós 
környezetvédelmi szabályozás – köztük a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló és a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelvek – betűjének és szellemének 
tényleges tagállami végrehajtása 
elégtelenségeit illetően; kéri a Bizottságot, 
hogy törekedjen szélesebb körű 
felügyeletre a vonatkozó eljárások 
tartalmát illetően, különösen akkor, ha 
konkrét esetekre vonatkozó petíciók 
kerülnek benyújtásra
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Or. en

Módosítás 101
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a Lisszaboni Szerződés 
által bevezetett új polgári jog, az európai 
polgári kezdeményezés fontosságát, 
amelynek célja a részvételi demokrácia 
növelése az Unióban; hangsúlyozza az 
európai polgári kezdeményezés 
fontosságát mint olyan hathatós eszközét, 
amely közvetlen demokratikus jogot ad az 
európai polgárok kezébe, amely révén 
hozzájárulhatnak az uniós döntéshozatali 
folyamathoz, és kiegészíti az európai 
ombudsmannál való jogorvoslatot;

Or. en

Módosítás 102
Milan Zver

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az euópai intézményeket és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
demokrácia, a jogállamiság, az emberi 
jogok egyetemességének és 
oszthatatlanságának, valamint az emberi 
méltóság tiszteletét az uniós 
tagállamokban, valamint nemzetközi 
színtéren;

Or. en
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Módosítás 103
Soledad Cabezón Ruiz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. támogatja a nemzeti bírák képzésére 
szolgáló uniós programot, akik a polgári 
jogok érvényesítésének kulcsszereplői; 
figyelmeztet arra, hogy a nemzeti 
bíróságokon folyó perek elfogadhatatlan 
ideig való elhúzódása aláássa a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot; hangot ad 
abbéli véleményének, hogy a törvény előtti 
egyenlőség és az igazságszolgáltatáshoz 
való hatékony hozzáférés elveinek 
tiszteletben tartása érdekében minden 
tagállamban meg kell szüntetni az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
szocioökonómiai akadályait, köztük a 
túlzottan magas bírósági eljárási 
illetékeket és adókat;

Or. en

Módosítás 104
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
polgárbarát megközelítés kialakításával 
erősítse meg az európai polgári 
kezdeményezés szerepét, az eszköz 
elégtelenségeinek kiküszöbölése révén, 
amelyre a 211/20118. sz. rendelet soron 
következő felülvizsgálata során kerülhet 
sor, ugyanakkor hatékonyabbá téve a 
polgári kezdeményezésről és annak az 
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uniós jogalkotási folyamatra gyakorolt 
hatásáról a polgároknak szóló tájékoztató 
kampányokat, 

Or. en

Módosítás 105
Milan Zver

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe a 2014. február 17-i „Az 
igazságszolgáltatás értékelése büntetőjogi 
és jogállamisággal kapcsolatos 
szempontok alapján” című Göncz 
jelentést, amely bírálja a rendelkezésre 
álló adatok hiányát a nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerekről, ezért 
felhívja a tagállamokat, hogy szorosan 
működjenek együtt az Unis és az Európa 
Tanács intézményeivel, és rendszeresen 
gyűjtsenek és bocsássanak rendelkezésre 
elfogulatlan, megbízható, objektív és 
összevethető adatokat igazságszolgáltatási 
rendszereikről; szorgalmazza hatékony 
mechanizmus kialakítását a tagállamok 
uniós alapelveknek való megfelelésének 
rendszeres értékelésére, az EUSZ 2. 
cikkének megfelelően, amely alapot 
teremtene egy korai előrejelző eszköz 
számára, és hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak joga van az Európai Unió 
Bírósága elé idézni azt a tagállamot, 
amely nem tesz eleget a Szerződésekből 
fakadó kötelezettségeinek;

Or. en

Módosítás 106
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz
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Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. üdvözli az európai igazságügyi portált, 
amelyet az Európai Bizottság működtet, és 
amely információt szolgáltat a 
szakmabeliek és a nagyközönség számára 
az igazságügyi rendszerekről és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
javításának gyakorlati eszköze, külön 
szekcióval az alapvető jogokról, amelynek 
célja, hogy tájékoztassa a polgárokat, 
hogy hová fordulhatnak alapvető jogaik 
megsértése esetén;

Or. en


