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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0039/3 

Módosítás  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

4 a bekezdés (új) 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

 4a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

szabályozás javításának azonosított 

eszközei közül hiányzik minden olyan 

releváns mechanizmus, amely lehetővé 

tenné az uniós polgárok közvetlen 

részvételének növelését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0039/4 

Módosítás  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

8 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

8. úgy véli, hogy elvben kiegyensúlyozott 

megoldás született a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 

aktusok tekintetében, amely átláthatóságot 

és egyenrangúságot biztosít a jogalkotók 

között, azonban rámutat arra, hogy gyors 

megállapodásra van szükség a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 

végrehajtási aktusok elhatárolásának 

megfelelő kritériumairól, és valamennyi 

alap-jogiaktust haladéktalanul hozzá kell 

igazítani a Lisszaboni Szerződés által 

bevezetett jogi keretekhez; 

8. úgy véli, hogy elvben kiegyensúlyozott 

megoldás született a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 

aktusok tekintetében, amely átláthatóságot 

és egyenrangúságot biztosít a jogalkotók 

között, azonban rámutat arra, hogy gyors 

megállapodásra van szükség a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a 

végrehajtási aktusok elhatárolásának 

megfelelő kritériumairól, és valamennyi 

alap-jogiaktust haladéktalanul hozzá kell 

igazítani a Lisszaboni Szerződés által 

bevezetett jogi keretekhez; sajnálja 

azonban, hogy a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok nyilvántartásának 

létrehozását 2017-re halasztották; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Módosítás  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

9 a bekezdés (új) 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

 9a. sajnálja, hogy az intézmények között 

nincs megállapodás egy közös kötelező, 

jogi kötelező erővel is rendelkező, a 

lobbistákra vonatkozó átláthatósági 

nyilvántartásról; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Módosítás  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

11 bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

11. üdvözli a jogalkotási eljárások 

átláthatóságának biztosítására vonatkozó 

kötelezettségvállalást, azonban 

hangsúlyozza, hogy ennek 

megvalósításához konkrétabb 

rendelkezésekre és eszközökre van 

szükség, különösen az első olvasatbeli 

megállapodások alkalmazása tekintetében; 

11. üdvözli a jogalkotási eljárások 

átláthatóságának biztosítására vonatkozó 

kötelezettségvállalást, azonban 

hangsúlyozza, hogy ennek 

megvalósításához konkrétabb 

rendelkezésekre és eszközökre van 

szükség, különösen az első olvasatbeli 

megállapodások alkalmazása tekintetében 

– amelyek munkadokumentumait 

nyilvánosságra kellene hozni –, valamint 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

a végrehajtási aktusok elfogadására 

irányuló eljárásokra vonatkozóan; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Módosítás  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

16 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

– a jogalkotási folyamat átláthatósága és 

koordinálása (ideértve a következőket: az 

első és második olvasatbeli 

megállapodásokra irányuló eljárások 

megfelelő alkalmazása; az eszmecserére 

vonatkozó gyakorlati intézkedések, 

információcsere és a menetrendek 

összehasonlítása, átláthatóság a 

háromoldalú tárgyalásokkal 

összefüggésben, a jogalkotási ügyek 

állására vonatkozó közös adatbázis 

létrehozására szolgáló platformok és 

eszközök kifejlesztése, a nemzeti 

parlamentek tájékoztatása, valamint a 

nemzetközi megállapodásokra irányuló 

tárgyalásokkal és az azok megkötésével 

kapcsolatos együttműködésre és 

információcserére vonatkozó gyakorlati 

intézkedések); 

– a jogalkotási folyamat átláthatósága és 

koordinálása (ideértve a következőket: az 

első és második olvasatbeli 

megállapodásokra irányuló eljárások 

megfelelő alkalmazása; az eszmecserére 

vonatkozó gyakorlati intézkedések, 

információcsere és a menetrendek 

összehasonlítása, átláthatóság a 

háromoldalú tárgyalásokkal 

összefüggésben, a jogalkotási ügyek 

állására vonatkozó közös adatbázis 

létrehozására szolgáló platformok és 

eszközök kifejlesztése, ami a polgárok 

jogalkotási folyamatban való közvetlenebb 

részvételéhez is vezethet, a nemzeti 

parlamentek tájékoztatása, valamint a 

nemzetközi megállapodásokra irányuló 

tárgyalásokkal és az azok megkötésével 

kapcsolatos együttműködésre és 

információcserére vonatkozó gyakorlati 

intézkedések); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Módosítás  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Határozatra irányuló javaslat 

16 bekezdés – 8 francia bekezdés 

 

Határozatra irányuló javaslat Módosítás 

– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok, a Bizottság 

végrehajtási hatáskörének gyakorlására 

vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusról és a jogalkotási 

felhatalmazás hatáskörének nyomon 

követéséről szóló, 2014. február 25-i 

állásfoglalása
6
 alapján (tárgyalások a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok elhatárolási 

kritériumairól, a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok nyilvántartásának létrehozása 

és a Lisszabon előtti jogi aktusok teljes 

körű kiigazítása); 

– felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok, a Bizottság 

végrehajtási hatáskörének gyakorlására 

vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusról és a jogalkotási 

felhatalmazás hatáskörének nyomon 

követéséről szóló, 2014. február 25-i 

állásfoglalása
6
 alapján (tárgyalások a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 

végrehajtási aktusok elhatárolási 

kritériumairól, a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok nyilvántartásának létrehozása 

és a Lisszabon előtti jogi aktusok teljes 

körű kiigazítása, valamint nagyobb 

átláthatóság és elszámoltathatóság 

biztosítására irányuló konkrét 

intézkedések az eljárások és az azokban 

részt vevő szereplők tekintetében); 

__________________ __________________ 

6
 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0127. 

6
 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


