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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.1.2015 A8-0058/1 

Módosítás  1 
Julia Reda 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
V a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Va. mivel a Parlamentnek benyújtott 

különjelentés a FRONTEX-nek az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 

értelmében fennálló kötelezettségeirıl 

szóló, hivatalból indított átfogó vizsgálat 

eredménye, amelyet végsı soron az 

motivált, hogy az ügynökség nem adott 

kielégítı választ a menedékkérıknek szánt 

fellebbezési mechanizmus hiányának 

orvoslásával kapcsolatos konkrét 

ombudsmani ajánlásokra; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Módosítás  2 
Julia Reda 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. megállapítja, hogy az ombudsman által 

az elmúlt évben végzett vizsgálatok nagy 

többsége (64,3%) az Európai Bizottsággal 

volt kapcsolatos; elismeri, hogy a Bizottság 

az az intézmény, amelynek döntései a 

legnagyobb valószínőséggel közvetlen 

hatással lehetnek a polgárokra, a civil 

társadalmi szervezetekre és a 

vállalkozásokra; tudomásul veszi, hogy 

ezért a Bizottság a nyilvános ellenırzés 

legfıbb tárgya; aggodalommal jegyzi meg 

ugyanakkor, hogy a Bizottsággal 

kapcsolatos panaszok aránya 2012-höz 

képest nıtt, mivel akkor ez az arány 52,7% 

volt; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 

vizsgálja ki e növekedés indokait annak 

érdekében, hogy segítsen javítani a 

Bizottság igazgatását, és ezáltal segítse elı 

az uniós intézmények egésze 

hitelességének fokozását; felhívja az új 

Bizottságot, hogy tegyen gyors lépéseket 

teljesítménye javítása érdekében azzal a 

céllal, hogy csökkenjen a vele szemben 

benyújtott panaszok száma; 

11. megállapítja, hogy az ombudsman által 

az elmúlt évben végzett vizsgálatok nagy 

többsége (64,3%) az Európai Bizottsággal 

volt kapcsolatos; elismeri, hogy a Bizottság 

az az intézmény, amelynek döntései a 

legnagyobb valószínőséggel közvetlen 

hatással lehetnek a polgárokra, a civil 

társadalmi szervezetekre és a 

vállalkozásokra; tudomásul veszi, hogy 

ezért a Bizottság a nyilvános ellenırzés 

legfıbb tárgya; aggodalommal jegyzi meg 

ugyanakkor, hogy a Bizottsággal 

kapcsolatos panaszok aránya 2012-höz 

képest nıtt, mivel akkor ez az arány 52,7% 

volt; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 

vizsgálja ki e növekedés indokait annak 

érdekében, hogy segítsen javítani a 

Bizottság igazgatását, és ezáltal segítse elı 

az uniós intézmények egésze 

hitelességének fokozását; felhívja az új 

Bizottságot, hogy tegyen gyors lépéseket 

teljesítménye javítása érdekében azzal a 

céllal, hogy csökkenjen a vele szemben 

benyújtott panaszok száma; úgy véli, hogy 

a Bizottság átláthatatlan intézményekbe – 

például a trojkába – való bevonása nem az 

átláthatóság és az elszámoltathatóság 

Unión belüli fokozása irányába hat, és a 

szubszidiaritás elvének sem felel meg; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/3 

Módosítás  3 
Julia Reda 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 

2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. emlékeztet arra, hogy a Parlament 

Petíciós Bizottsága a korábban említett 

mindkét hálózatnak teljes jogú tagja; 

megállapítja, hogy 2013-ban az 

ombudsman 51 panaszt utalt e bizottság 

elé; 

20. emlékeztet arra, hogy a Parlament 

Petíciós Bizottsága a korábban említett 

mindkét hálózatnak teljes jogú tagja; 

megállapítja, hogy 2013-ban az 

ombudsman 51 panaszt utalt e bizottság 

elé; úgy véli, hogy a Petíciós Bizottság 

által ezzel párhuzamosan és idınként 

kiegészítı jelleggel végzett, az uniós 

jogszabályoknak az igazgatás valamennyi 

szintjén való megfelelı végrehajtását célzó 

munkájára való tekintettel e bizottság 

számára az európai ombudsmanéhoz 

hasonló módon több erıforrást kellene 

biztosítani; 

Or. en 

 

 


