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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.4.2016 A8-0301/1 

Amendment  1 

Mady Delvaux 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. úgy véli továbbá, hogy a szubszidiaritás 

és az arányosság elve jelenti a 

kiindulópontot a politika kialakításához; 

hangsúlyozza ezért annak fontosságát, 

hogy a jogalkotási folyamat elején fel kell 

mérni, hogy a szakpolitikai célkitűzéseket 

uniós szinten, és nem nemzeti vagy 

regionális kezdeményezések révén lehet-e 

jobban megvalósítani; 

4. úgy véli továbbá, hogy a szubszidiaritás 

és az arányosság elve jelenti a 

kiindulópontot a politika kialakításához; 

hangsúlyozza ezért annak fontosságát, 

hogy a jogalkotási folyamat elején – és a 

bürokratikus terhek korlátozása 

érdekében csak ebben a szakaszban – fel 

kell mérni, hogy a szakpolitikai 

célkitűzéseket uniós szinten, és nem 

nemzeti vagy regionális kezdeményezések 

révén lehet-e jobban megvalósítani; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.4.2016 A8-0301/2 

Módosítás  2 

Mady Delvaux 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság által készített éves jelentések 

igen felszínesek, és gyakran nem 

vizsgálják meg részletesen, hogy az uniós 

politikák kialakítása során hogyan tartják 

tiszteletben a szubszidiaritás és különösen 

az arányosság elvét; 

9. megjegyzi, hogy a Bizottság által 

készített éves jelentések igen felszínesek, 

és felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 

fontolóra részletesebb jelentések 

elkészítését a tekintetben, hogy az uniós 

politikák kialakítása során hogyan tartják 

tiszteletben a szubszidiaritás és az 

arányosság elvét; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/3 

Módosítás  3 

Mady Delvaux 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. emlékeztet arra, hogy korábbi 

parlamenti jelentések beszámoltak olyan 

esetekről is, amikor a szubszidiaritás elvét 

nem alkalmazták megfelelően a Bizottság 

által végzett hatásvizsgálatok során; 

továbbá emlékeztet arra, hogy a 

Hatásvizsgálati Testület éves jelentéseiben 

is felvetették ezt a kérdést; tudomásul 

veszi, hogy a Hatásvizsgálati Testület által 

2012-ben és 2013-ban felülvizsgált 

hatásvizsgálatok több mint 30 %-áról vélte 

úgy, hogy esetükben nem volt kielégítő a 

szubszidiaritás elvének elemzése; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez 

a szám 2014-ben 50 %-ra emelkedett, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 

hatásvizsgálatokra vonatkozó 

iránymutatások felülvizsgálata során 

foglalkozzon e kérdéssel, és fordítsa meg 

ezt a tendenciát; 

15. emlékeztet arra, hogy korábbi 

parlamenti jelentések beszámoltak olyan 

esetekről is, amikor a szubszidiaritás elvét 

nem alkalmazták megfelelően a Bizottság 

által végzett hatásvizsgálatok során; 

továbbá emlékeztet arra, hogy a 

Hatásvizsgálati Testület éves jelentéseiben 

is felvetették ezt a kérdést; tudomásul 

veszi, hogy a Hatásvizsgálati Testület által 

2012-ben és 2013-ban felülvizsgált 

hatásvizsgálatok több mint 30 %-áról vélte 

úgy, hogy esetükben nem volt kielégítő a 

szubszidiaritás elvének elemzése; 

tudomásul veszi, hogy ez a szám 2014-ben 

50%-ra emelkedett, és javasolja, hogy a 

Bizottság a hatásvizsgálatokra vonatkozó 

iránymutatások felülvizsgálatát használja 

fel arra, hogy e kérdéssel foglalkozzon; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/4 

Módosítás  4 

Mady Delvaux 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról 

2014/2252(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. csalódottságának ad hangot a 

Bizottság nemzeti parlamenteknek adott 

válasza miatt azokban az esetekben, 

amikor sárga lap kiadására került sor; úgy 

véli, hogy a Bizottságnak bármely 

közzétett véleményen kívül átfogóan és 

egyedi alapon folytatott párbeszéd 

részeként kell megválaszolnia a nemzeti 

parlamentek által felvetett aggályokat; úgy 

véli, hogy a Bizottságnak álláspontjának 

részletes kifejtésére a Parlament illetékes 

bizottsága vagy bizottságai előtt is meg 

kell jelennie; 

19. tudomásul veszi a Bizottság nemzeti 

parlamenteknek adott válaszát azokban az 

esetekben, amikor sárga lap kiadására 

került sor; úgy véli, hogy a Bizottságnak 

bármely közzétett véleményen kívül 

átfogóan és egyedi alapon folytatott 

párbeszéd részeként kell megpróbálnia 

megválaszolni a nemzeti parlamentek által 

felvetett aggályokat; úgy véli, hogy 

hasznos lenne a Bizottságnak, ha 

álláspontja részletes kifejtésére a 

Parlament illetékes bizottsága vagy 

bizottságai előtt is megjelenne; 

Or. en 

 

 


