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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.11.2016 A8-0331/7 

Módosítás  7 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  La. mivel a fokozott átláthatóság 

kulcsfontosságú a legitimitás és az 

általános közérdeken alapuló 

döntéshozatalba vetett bizalom 

elnyeréséhez; mivel a bizalmas üzleti 

iratok – még a választott képviselők 

számára is – korlátozott hozzáférhetőségét 

biztosító „olvasótermek” kialakításának 

jelenlegi trendje szembemegy evvel a 

logikával; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Módosítás  8 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. felhívja az európai ombudsmant 

annak kivizsgálására, hogy a biztonságos 

olvasótermek létrehozása milyen 

mértékben felel meg a dokumentumokba 

való betekintés jogának és a megfelelő 

ügyintézésre vonatkozó elveknek; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Módosítás  9 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. rámutat a polgárok aggályaira a 

jogsértésekre vonatkozó panaszok 
Bizottság általi kezelésével kapcsolatban; 

kiemeli, hogy a Charta 41. cikkében 

szereplő megfelelő ügyintézéshez való jog 

magában foglalja a kellő indokolás 

kötelezettségét azokban az esetekben, 

amikor a Bizottság úgy határoz, hogy nem 

indít kötelezettségszegési eljárást a Bíróság 

előtt; üdvözli az európai ombudsmannak az 

EU Pilot eljárások rendszerszintű 

problémáit érintő stratégiai vizsgálatát; 

17. rámutat a polgárok aggályaira a 

kötelezettségszegési eljárások Bizottság 

általi, az Európai Unió Bírósága előtti 

kezelésével, valamint az eljárások 

vonatkozó lépésein belül az 

átláthatósággal kapcsolatban; kiemeli, 

hogy a Charta 41. cikkében szereplő 

megfelelő ügyintézéshez való jog magában 

foglalja a kellő indokolás kötelezettségét 

azokban az esetekben, amikor a Bizottság 

úgy határoz, hogy nem indít 

kötelezettségszegési eljárást a Bíróság 

előtt; üdvözli az európai ombudsmannak az 

EU Pilot eljárások rendszerszintű 

problémáit érintő stratégiai vizsgálatát; 

Or. en 



 

AM\1109916HU.doc  PE593.673v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.11.2016 A8-0331/10 

Módosítás  10 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. üdvözli, hogy az ombudsman folytatja 

a Bizottság „forgóajtó-jelenséggel” 

kapcsolatos ügyeinek kivizsgálását; 

elismeri, hogy e vizsgálatok 

eredményeként a Bizottság bővebb 

tájékoztatást adott azon vezető 

tisztségviselők nevével kapcsolatban, akik 

a magánszektorba távoztak; ezen 

személyek nevének és egyéb adatainak 

gyakoribb közzétételére ösztönöz; reméli, 

hogy más európai intézmények és 

ügynökségek is követni fogják ezt a lépést; 

üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy 

információkat tegyen közzé a korábbi 

biztosok hivatali idejüket követően 

betöltött állásairól; mély aggodalmát fejezi 

ki amiatt, hogy a Bizottság korábbi 

elnökét, José Manuel Barrosót a Goldman 

Sachs International tanácsadójává és nem-

ügyvezető elnökévé nevezték ki; 

19. üdvözli, hogy az ombudsman folytatja 

a Bizottság „forgóajtó-jelenséggel” 

kapcsolatos ügyeinek kivizsgálását; 

elismeri, hogy e vizsgálatok 

eredményeként a Bizottság bővebb 

tájékoztatást adott azon vezető 

tisztségviselők nevével kapcsolatban, akik 

a magánszektorba távoztak; ezen 

személyek nevének és egyéb adatainak 

gyakoribb közzétételére ösztönöz; reméli, 

hogy más európai intézmények és 

ügynökségek is követni fogják ezt a lépést; 

üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy 

információkat tegyen közzé a korábbi 

biztosok hivatali idejüket követően 

betöltött állásairól; mély aggodalmát fejezi 

ki amiatt, hogy a Bizottság korábbi 

elnökét, José Manuel Barrosót a Goldman 

Sachs International tanácsadójává és nem 

ügyvezető elnökévé nevezték ki; felhívja 

az ombudsmant, hogy indítson stratégiai 

vizsgálatot a Barroso-féle „forgóajtó-

jelenséggel” kapcsolatos ügy Bizottság 

általi kezeléséről, beleértve ajánlások 

megfogalmazását a magatartási kódex 

reformjának mikéntjéről a megfelelő 

ügyintézésre vonatkozó elveknek és a 

szerződésekből fakadó, az EUMSZ 245. 

cikkében található követelményeknek 

megfelelően; 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Módosítás  11 

Margrete Auken 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli, hogy 2015-ben az összes uniós 

intézmény a személyzeti szabályzat 22a–

22c. cikke szerint belső szabályokat 

fogadott el a visszaélések bejelentőinek 

védelmére, ezáltal ösztönözve a 

visszaélések szabályozott módon történő 

bejelentését; rámutat arra, hogy a 

visszaélések bejelentőinek megtorlással 

szembeni védelme lehetne hatékonyabb; e 

célból sürgeti közös szabályok elfogadását 

a visszaélések bejelentésének ösztönzése 

érdekében, valamint minimumgaranciák és 

biztosítékok bevezetését a visszaélések 

bejelentői számára; 

21. üdvözli, hogy 2015-ben az összes uniós 

intézmény a személyzeti szabályzat 22a–

22c. cikke szerint belső szabályokat 

fogadott el a visszaélések bejelentőinek 

védelmére, ezáltal ösztönözve a 

visszaélések szabályozott módon történő 

bejelentését; rámutat arra, hogy a 

visszaélések bejelentőinek megtorlással 

szembeni védelme lehetne hatékonyabb; e 

célból sürgeti közös szabályok elfogadását 

a visszaélések bejelentésének ösztönzése 

érdekében, megfordítva a bizonyítás terhét 

a visszaélést bejelentő személy teljes 

védelme érdekében, valamint 

minimumgaranciák és biztosítékok 

bevezetését a visszaélések bejelentői 

számára; felhívja az európai ombudsmant 

a visszaélést bejelentő személyek 

védelméről szóló belső szabályok 

végrehajtásának értékelésére és további 

javítások kezdeményezésére a visszaélés 

bejelentése iránti kötelezettségüket 

teljesítő munkatársak számára ajánlott 

védelem mértékének tisztázása érdekében, 

különösen az akkreditált parlamenti 

asszisztensek esetében; 

Or. en 

 

 


