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7.1.2015 A8-0058/9 

Módosítás  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 
2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
P a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Pa. mivel 2013-ban számtalan panasz 

érkezett be az ombudsmanhoz olyan 

esetek kapcsán, amelyek 

összeférhetetlenségeket vagy „forgóajtó-

jelenséggel” kapcsolatos gyakorlatokat 

érintettek vezetı személyiségekkel 

összefüggésben, akik szorosan összefüggı 

köz- és magánszférabeli álláshelyek között 

mozognak; mivel az uniós igazgatásnak 

kiemelt figyelmet kell fordítania a 

példaértékő etikus magatartásra; mivel az 

ombudsman ennek megfelelıen 

közszolgálati alapelveket és etikai 

normákat tett közzé; mivel számos nem 

kormányzati szervezet továbbra is 

fenntartja, hogy a Bizottság nem 

foglalkozik az általuk rendszerszerő 

„forgóajtó-jelenségként” leírt 

gyakorlatokkal; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/10 

Módosítás  10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL 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. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
ombudsman által az elmúlt évben végzett 
vizsgálatok nagy többsége (64,3 %) az 
Európai Bizottsággal volt kapcsolatos; 
tiltakozásának ad hangot az átláthatóság 

Európai Bizottságra jellemzı korábbi és 

jelenlegi hiánya miatt, különösen az 

európai polgárok és lakosok 

életkörülményeire nyilvánvaló befolyást 

gyakorló megszorító intézkedésekre 

vonatkozó jelentıs döntésekkel 

kapcsolatban; 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; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/11 

Módosítás  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 
2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. megjegyzi, hogy az ombudsman egy 
különjelentést nyújtott be a Parlamenthez 

arról, hogy a Frontex ügynökség nem 

rendelkezik mechanizmussal az 

alapjogoknak az ügynökség munkája 

során történı megsértésével kapcsolatos 

panaszok kezelésére; biztos benne, hogy a 
különjelentésrıl Petíciós Bizottsága az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságával együttmőködve jelentést fog 
készíteni; 

18. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

ombudsmannak különjelentést kellett 

benyújtania a Parlamenthez, miután a 

Frontex megtagadta a Frontexen belül 

egy olyan mechanizmus bevezetését, 

amellyel az alapjogoknak az ügynökség 

munkájából – az Unió külsı határainak 

lezárásából – adódó megsértésével 

kapcsolatos panaszokat kezelhetnék, 

amivel a Frontex durván megsérti több 

ezer migráns személy és menedékkérı 

jogait; megjegyzi,hogy az ombudsman 
vizsgálatot indított a Frontex által 
különbözı tagállamokkal 

együttmőködésben szervezett jelentıs 

számú légi járattal kapcsolatban, 

amelyekkel 2006 óta több mint 10 800 

személyt toloncoltak ki; bízik abban, hogy 
a különjelentésrıl Petíciós Bizottsága az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságával együttmőködve jelentést fog 
készíteni; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/12 

Módosítás  12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 
2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 
mélyítse el kapcsolatait és 
együttmőködését a különbözı 
hálózatokkal, különösen az Ombudsmanok 
Európai Hálózatával és az Egyesült 
Nemzetek fogyatékossággal élı személyek 
jogairól szóló egyezménye uniós keretével; 
emlékeztet a Parlamentnek a Petíciós 
Bizottság 2012-es éves jelentésében 
megfogalmazott arra vonatkozó 
felhívására, hogy a Parlament hozzon létre 
egy olyan hálózatot, amely a 
tagállamokban mőködı petíciós 
bizottságokat foglalná magában, és 
kiegészítené az Ombudsmanok Európai 
Hálózatának tevékenységét; 

19. arra ösztönzi az ombudsmant, hogy 
mélyítse el kapcsolatait és 
együttmőködését a különbözı 
hálózatokkal, különösen az Ombudsmanok 
Európai Hálózatával és az Egyesült 
Nemzetek fogyatékossággal élı személyek 
jogairól szóló egyezménye alapján 
mőködı kerettel; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy regionális 

ombudsmani hivatalok szőnhetnek meg, 

amit például a spanyol kormány által 

bejelentett megszorítások tesznek 

állítólagosan szükségessé; felhívja a 

figyelmet arra, hogy ezen ombudsmanok 

eltávolítása jelentısen csökkentheti 

számos európai polgár lehetıségeit arra, 

hogy jogait hatékonyan érvényesíthesse; 

emlékeztet a Parlamentnek a Petíciós 
Bizottság 2012-es éves jelentésében 
megfogalmazott arra vonatkozó 
felhívására, hogy a Parlament hozzon létre 
egy olyan hálózatot, amely a 
tagállamokban mőködı petíciós 
bizottságokat foglalná magában, és 
kiegészítené az Ombudsmanok Európai 
Hálózatának tevékenységét; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/13 

Módosítás  13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 
2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
24 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. üdvözöl számos, az ombudsman által 
elindított fontos vizsgálatot, így például 
azokat, amelyek a következıkre 
irányulnak: a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerségre (TTIP) irányuló 
tárgyalások átláthatósága, visszaélés 
bejelentése az Európai Unió 
intézményeiben, átláthatóság a Bizottság 
szakértıi csoportjaiban, a „forgóajtó-
effektus” típusú ügyek, alapvetı jogok a 
kohéziós politikában, valamint az európai 
polgári kezdeményezés; várakozással 
tekint e vizsgálatok megállapításai elé; 

24. üdvözöl számos, az ombudsman által 
elindított fontos vizsgálatot, így például 
azokat, amelyek a következıkre 
irányulnak: a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerségre (TTIP) irányuló 
tárgyalások átláthatóságának hiánya, a 
visszaélések bejelentése az Európai Unió 
intézményeiben, az átláthatóság hiánya a 
Bizottság szakértıi csoportjaiban, a 
„forgóajtó-jelenség” típusú és 
összeférhetetlenségi ügyek, az alapvetı 
jogok a kohéziós politikában, valamint az 
európai polgári kezdeményezés; 
várakozással tekint e vizsgálatok 
megállapításai elé; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/14 

Módosítás  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Az európai ombudsman 2013. évi éves jelentése 
2014/2159(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
25 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. üdvözli az Európai Unió Tanácsának 
arra vonatkozó határozatát, hogy 
közzéteszi az Európai Unió és az Egyesült 
Államok között folyamatban lévı TTIP-
tárgyalásokra vonatkozó uniós tárgyalási 
irányvonalakat; szintén üdvözli a 
Bizottság arra vonatkozó határozatát, hogy 
több uniós tárgyalási szöveget tesz közzé, 
és szélesebb körő hozzáférést tesz lehetıvé 
más dokumentumokhoz a TTIP-
tárgyalásokkal összefüggésben; úgy véli, 
hogy a TTIP-tárgyalások átláthatóságának 
az ombudsman általi szoros megfigyelése 
megerısítette az ombudsmannak az Unió 
átláthatóságának ıreként betöltött szerepét; 
támogatja az ombudsman átlátható 
szakpolitikai megközelítésre vonatkozó 
felhívását, és azt, hogy felkérte az uniós 
intézményeket, hogy tartsanak tájékoztató 
kampányt a TTIP-vel kapcsolatban; 
elkötelezi magát amellett, hogy 
figyelemmel fogja kísérni a TTIP 
átláthatóságára irányuló konzultáció 
eredményeit, többek között azáltal, hogy 
figyelembe veszi az e témával 
kapcsolatban beérkezett petíciókat, 
különösen a TTIP és egyéb kereskedelmi 
tárgyalások uniós polgárok életére 
gyakorolt lehetséges hatásai tekintetében; 

25. tudomásul veszi az Európai Unió 
Tanácsának arra vonatkozó határozatát, 
hogy közzéteszi az Európai Unió és az 
Egyesült Államok között folyamatban lévı 
TTIP-tárgyalásokra vonatkozó uniós 
tárgyalási irányelveket; szintén tudomásul 

veszi a Bizottság arra vonatkozó 
határozatát, hogy több uniós tárgyalási 
szöveget tesz közzé, és szélesebb körő 
hozzáférést enged más dokumentumokhoz 
a TTIP-tárgyalásokkal összefüggésben; 
mindazonáltal úgy véli, hogy ezek a 
lépések túlságosan kicsik, figyelembe véve 

a TTIP-tárgyalásokkal kapcsolatos 

átláthatóság markáns hiányát és a 

nyilvánosság részvételének hiányát; úgy 
véli, hogy a TTIP-tárgyalások 
átláthatóságának az ombudsman általi 
szoros megfigyelése megerısítené az 
ombudsmannak az Unió átláthatóságának 
ıreként betöltött szerepét; támogatja az 
ombudsman átlátható szakpolitikai 
megközelítésre vonatkozó felhívását, és 
azt, hogy felkérte az uniós intézményeket, 
hogy tartsanak tájékoztató kampányt a 
TTIP-vel kapcsolatban; elkötelezi magát 
amellett, hogy figyelemmel fogja kísérni a 
TTIP átláthatóságára irányuló konzultáció 
eredményeit, többek között azáltal, hogy 
figyelembe veszi az e témával 
kapcsolatban beérkezett petíciókat, 
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különösen a TTIP és egyéb kereskedelmi 
tárgyalások uniós polgárok életére 
gyakorolt lehetséges hatásai tekintetében; 
felszólít továbbá a TTIP-re vonatkozó 

népszavazás megtartására, ami lehetıvé 

tenné, hogy a tagállamok polgárai és 

lakosai döntsenek errıl a 

megállapodásról; 

Or. en 

 
 


