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16.11.2016 A8-0331/1 

Módosítás  1 

Jarosław Wałęsa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. arra buzdítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy hatalmazzák fel az 

európai ombudsmant, hogy közleményt 

adhasson ki az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 

való nyilvános hozzáférésről szóló 

1049/2001/EK rendelet különböző uniós 

intézmények általi be nem tartására 

vonatkozóan, feltéve, hogy a szóban forgó 

dokumentumok nem tartoznak a rendelet 9. 

cikke (1) bekezdésének hatálya alá; 

támogatja az az elképzelést, hogy az 

ombudsmant fel kell hatalmazni arra, hogy 

a meg nem felelés kivizsgálását követően 

határozzon az adott dokumentumok 

nyilvánosságra hozataláról; 

5. arra buzdítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy hatalmazzák fel az 

európai ombudsmant, hogy közleményt 

adhasson ki az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 

való nyilvános hozzáférésről szóló 

1049/2001/EK rendelet különböző uniós 

intézmények általi be nem tartására 

vonatkozóan, feltéve, hogy a szóban forgó 

dokumentumok nem tartoznak a rendelet 4. 

és 9. cikke (1) bekezdésének hatálya alá; 

támogatja azt az elképzelést, hogy az 

ombudsmant fel kell hatalmazni arra, hogy 

a meg nem felelés kivizsgálását követően 

határozzon az adott dokumentumok 

nyilvánosságra hozataláról; 

Or. en 
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 A8-03312 

Módosítás  2 

Jarosław Wałęsa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. elismeri, hogy átláthatóságra van 

szükség az uniós döntéshozatal során, és 

támogatja a három fő uniós intézmény 

informális tárgyalásainak(„háromoldalú 

egyeztetések”) európai ombudsman általi 

vizsgálatát, valamint az erre vonatkozó 

nyilvános konzultáció elindítását; 

támogatja a háromoldalú egyeztetések 

dokumentumainak nyilvánosságra 

hozatalát az 1049/2001 rendelet 4. cikke 

megfelelő figyelembe vételével; 

7. elismeri, hogy átláthatóságra van 

szükség az uniós döntéshozatal során, és 

támogatja a három fő uniós intézmény 

informális tárgyalásainak („háromoldalú 

egyeztetések”) európai ombudsman általi 

vizsgálatát, valamint az erre vonatkozó 

nyilvános konzultáció elindítását; 

támogatja a háromoldalú egyeztetések 

dokumentumainak nyilvánosságra 

hozatalát az 1049/2001 rendelet 4. és 9. 

cikke megfelelő figyelembe vételével; 

Or. en 
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 A8-03313 

Módosítás  3 

Jarosław Wałęsa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. szorgalmazza az eurócsoport üléseinek 

a csoport elnöke által az európai 

ombudsman beavatkozása nyomán tett 

lépéseket meghaladó, nagyobb 

átláthatóságát; 

11. üdvözli az európai ombudsman 

beavatkozása nyomán az eurócsoport 

munkájatevékenységéttevékenységétilletőe

nilletően az átláthatóság átláthatóságának 

növelésére irányuló döntést ; 

Or. en 

 

 


