
 

AM\1109922HU.doc  PE593.673v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.11.2016 A8-0331/14 

Módosítás  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli az európai ombudsman arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

Bizottsághoz intézett javaslatai révén 

növelje a transzatlanti kereskedelmi és 

beruházási partnerségről (TTIP) folyó 

tárgyalások átláthatóságát; elismerését 

fejezi ki amiatt, hogy ennek 

eredményeként a Bizottság nyilvánosságra 

hozott számos TTIP-dokumentumot, ezzel 

előmozdítva, hogy az átláthatóság 

bekerüljön a Bizottság új kereskedelmi 

stratégiájának három pillére közé; újból 

nyomatékosítja, hogy fokozott 

átláthatóságra van szükség a nemzetközi 

megállapodások, például a TTIP és a 

CETA tekintetében, ahogyan ezt a Petíciós 

Bizottsághoz forduló számos aggódó 

polgár is szorgalmazta; fokozottabb és 

szélesebb körű erőfeszítésekre szólít fel e 

téren az európai polgárok bizalmának 

megőrzése érdekében; 

3. ellenzi a TTIP-t és a CETA-t, és osztja a 

polgárok millióinak aggályait; 

hangsúlyozza, hogy a Petíciós 

Bizottsághoz számos panasz érkezett a 

polgároktól és a szervezetektől a TTIP-ről 

és a CETA-ról folyó tárgyalások 

átláthatóságának hiánya miatt; sajnálatát 

fejezi ki e tárgyalások titkossága miatt; 

gratulál a „Stop TTIP” elnevezésű 

népszerű európai polgári kezdeményezés 

sikeréhez, amelyhez 3 284 298 aláírás 

gyűlt össze, és ezzel 23 tagállamban elérte 

a szükséges támogatottságot; sajnálatát 

fejezi ki a „Stop TTIP” kezdeményezés 

Bizottság általi elutasítása miatt; ezzel 

összefüggésben üdvözli az európai 

ombudsman arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy a Bizottsághoz intézett javaslatai 

révén növelje a transzatlanti kereskedelmi 

és beruházási partnerségről (TTIP) folyó 

tárgyalások átláthatóságát; újból 

nyomatékosítja, hogy fokozott 

átláthatóságra van szükség a nemzetközi 

megállapodások, például a TTIP és a 

CETA tekintetében, ahogyan ezt a Petíciós 

Bizottsághoz forduló számos aggódó 

polgár is szorgalmazta; fokozottabb és 

szélesebb körű erőfeszítésekre szólít fel e 
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téren az európai polgárok bizalmának 

megőrzése érdekében; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Módosítás  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. támogatja az európai ombudsman 

törekvését, amely az Európai Központi 

Bank működésének átláthatóbbá tételére 

és irányításának magas szintű 

biztosítására irányul, különösen az uniós 

országokban zajló költségvetési 

konszolidációs programokat felügyelő 

trojka/kvadriga tagjaként; üdvözli az EKB 

döntését, hogy közzéteszi az igazgatósági 

tagok üléseinek listáját; támogatja a 

megszólalásokra vonatkozó új irányadó 

elveket és a piacot érzékenyen érintő 

információkra vonatkozó „csendes 

időszak” bevezetését a Kormányzótanács 

üléseit megelőzően; 

9. sajnálatát fejezi ki az Európai Központi 

Bank antidemokratikus jellege és politikai 

elszámoltathatóságának hiánya miatt; 

ezzel összefüggésben támogatja az európai 

ombudsman törekvését, amely az Európai 

Központi Bank működésének átláthatóbbá 

tételére irányul; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Módosítás  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. tudomásul veszi az EKB monetáris 

hatóságként és a trojka/kvadriga tanácsadó 

tagjaként betöltött kettős szerepét, és 

felhívja az európai ombudsmant, hogy 

védelmezze a megfelelő ügyintézés 

érvényesülését Európa egyik legfontosabb 

pénzügyi hatóságánál; 

10. mély aggodalmának ad hangot az 

EKB monetáris hatóságként és a 

trojka/kvadriga – a tagállamokra 

strukturális reformokat és megszorító 

politikákat kényszerítő – tanácsadó 

tagjaként betöltött kettős szerepének 

összeférhetetlensége miatt, és felhívja az 

európai ombudsmant a hivatali 

visszásságok további vizsgálatára Európa 

egyik legfontosabb pénzügyi hatóságánál; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Módosítás  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. emlékeztet arra, hogy a „forgóajtó-

jelenséggel” kapcsolatos ügyekhez képest 

az összeférhetetlenség tágabb értelemmel 

bír; hangsúlyozza, hogy az 

összeférhetetlenség valamennyi forrásának 

tényleges kiküszöbölése döntő fontosságú 

a megfelelő ügyintézés elérése, valamint a 

politikai és technikai döntéshozatal 

hitelességének biztosítása szempontjából; 

úgy véli, hogy magas szintű 

követelmények és konkrét intézkedések 

révén különös figyelmet kell szentelni 

uniós szinten arra, hogy az uniós 

intézményeknél, ügynökségeknél és 

szerveknél betöltendő állások jelöltjei 

esetében minden kétséget kizáróan ki 

lehessen küszöbölni az összeférhetetlenség 

gyanúját; 

20. emlékeztet arra, hogy a „forgóajtó-

jelenséggel” kapcsolatos ügyekhez képest 

az összeférhetetlenség tágabb értelemmel 

bír; hangsúlyozza, hogy az 

összeférhetetlenség valamennyi forrásának 

tényleges kiküszöbölése döntő fontosságú 

a megfelelő ügyintézés elérése, valamint a 

politikai és technikai döntéshozatal 

hitelességének biztosítása szempontjából; 

ezzel összefüggésben sajnálatát fejezi ki 

több európai biztos, például az éghajlat- és 

az energiapolitikáért felelős biztos, a 

spanyol Miguel Arias Cañete és a volt 

versenyjogi biztos, a holland Neelie Kroes 

összeférhetetlensége miatt; úgy véli, hogy 

magas szintű követelmények és konkrét 

intézkedések révén különös figyelmet kell 

szentelni uniós szinten arra, hogy az uniós 

intézményeknél, ügynökségeknél és 

szerveknél betöltendő állások jelöltjei 

esetében minden kétséget kizáróan ki 

lehessen küszöbölni az összeférhetetlenség 

gyanúját; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Módosítás  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. üdvözli az alapvető jogok lehetséges 

megsértésére vonatkozó panasztételi 

mechanizmus bevezetését a Frontexnél, 

amelyre a Frontex és a tagállamok által az 

irreguláris bevándorlók együttes 

kitoloncolásával kapcsolatban alkalmazott 

módszerekre irányuló, folyamatban levő 

ombudsmani vizsgálatot követően kerül 

sor; helyesli e mechanizmusnak az Európai 

Határ- és Partvédelmi Ügynökségről szóló 

új rendeletbe való beemelését; 

23. pozitív lépésként üdvözli az alapvető 

jogok megsértésére vonatkozó panasztételi 

mechanizmus bevezetését a Frontexnél, 

amelyre a Frontex és a tagállamok által az 

irreguláris bevándorlók és menekültek 

együttes kitoloncolásával kapcsolatban 

alkalmazott módszerekre irányuló, 

folyamatban levő ombudsmani vizsgálatot 

követően kerül sor; helyesli e 

mechanizmusnak az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökségről szóló új 

rendeletbe való beemelését; úgy véli 

azonban, hogy ennek a mechanizmusnak 

függetlennek kell lennie annak 

érdekében, hogy biztosítani lehessen az 

emberi jogok megsértésének 

számonkérhetőségét, és sajnálja, hogy 

jelenleg nem ez a helyzet, miután az új 

ügynökség csupán egy újabb eszköz arra, 

hogy ellenőrzést gyakoroljanak a 

migrációs áramlások felett, és 

megakadályozzák a nemzetközi védelemre 

szoruló emberek Unióba történő 

belépését; 

Or. en 
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