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9.2.2017 A8-0386/2 

Módosítás  2 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel a szociális jogok európai 

pilléréről szóló, 2017. január 19-i 

állásfoglalására1, 

________________ 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/3 

Módosítás  3 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

V preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

V. mivel a GMU intézményrendszerét egy 

hatékony és demokratikus gazdasági 

kormánnyá kellene átalakítani, ahol a 

Parlament és a Tanács egyenlő jogokkal 

bíró társjogalkotóként tevékenykedik, a 

Bizottság a végrehajtó szerv szerepét tölti 

be, a nemzeti parlamentek jobban 

felügyelik a nemzeti kormányok európai 

szintű fellépéseit, az Európai Parlament az 

uniós szintű döntéshozatalt felügyeli, és a 

Bíróság erőteljesebb szerepet tölt be; 

V. mivel a GMU intézményrendszerét 

hatékonyabbá és demokratikusabbá 

kellene tenni, amelyben a Parlament és a 

Tanács egyenlő jogokkal bíró 

társjogalkotóként tevékenykedik, a 

Bizottság a végrehajtó szerv szerepét tölti 

be, a nemzeti parlamentek jobban 

felügyelik a nemzeti kormányok európai 

szintű fellépéseit, az Európai Parlament az 

uniós szintű döntéshozatalt felügyeli, és a 

Bíróság erőteljesebb szerepet tölt be; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/4 

Módosítás  4 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AH preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AH. mivel az egységes piac megerősítését 

fokozott költségvetési koordinációnak 

kellene kísérnie; 

AH. mivel az egységes piac megerősítését 

fokozott adóügyi koordinációnak kellene 

kísérnie; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/5 

Módosítás  5 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AU preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AU. mivel az állam- és kormányfők által 

aláírt megállapodás rögzíti a GMU 

további elmélyítéséhez való jogot, 

valamint azt, hogy a népszavazási 

eredményt követően egy bizottsági javaslat 

alapján csak az Egyesült Királyság 

mentesül a további politikai integráció 

alól, a Lisszaboni Szerződés, illetve a 

tagállamok és az intézmények 

kötelességeinek és jogainak sérelme 

nélkül, ideértve az Európai Parlament 

teljes körű jogalkotási jogait is; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/6 

Módosítás  6 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. úgy véli, hogy kormányközi 

megoldásokhoz csak utolsó lehetőségként 

kellene folyamodni, olyan szigorú 

feltételek mellett, mint az uniós jog 

tiszteletben tartása, az európai integráció 

elmélyítése célkitűzésének szem előtt 

tartása, valamint a nem résztvevő 

tagállamok csatlakozása iránti nyitottság, 

és úgy véli, hogy ezeket a megoldásokat a 

lehető leghamarabb uniós eljárásokkal kell 

felváltani, még azokon a területeken is, 

ahol nem minden tagállam teljesíti a 

részvétel feltételeit, lehetővé téve az Unió 

számára, hogy feladatait egyetlen 

intézményi kereten belül tudja végezni; 

ezzel összefüggésben ellenzi az uniós 

kereten kívüli új intézmények létrehozását, 

és továbbra is törekszik arra, hogy – az 

Európai Parlamenten belüli megfelelő 

felügyelet kialakítását követően – építsék 

be az uniós jogba az Európai Stabilitási 

Mechanizmust, valamint – a gazdasági és 

monetáris unióbeli stabilitásról, 

koordinációról és kormányzásról szóló 

szerződés szándéka szerint – a 

költségvetési paktum vonatkozó 

rendelkezéseit, az annak végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok értékelése 

alapján; 

7. úgy véli, hogy kormányközi 

megoldásokhoz csak utolsó lehetőségként 

kellene folyamodni, olyan szigorú 

feltételek mellett, mint az uniós jog 

tiszteletben tartása, az európai integráció 

elmélyítése célkitűzésének szem előtt 

tartása, valamint a nem résztvevő 

tagállamok csatlakozása iránti nyitottság, 

és úgy véli, hogy ezeket a megoldásokat a 

lehető leghamarabb uniós eljárásokkal kell 

felváltani, még azokon a területeken is, 

ahol nem minden tagállam teljesíti a 

részvétel feltételeit, lehetővé téve az Unió 

számára, hogy feladatait egyetlen 

intézményi kereten belül tudja végezni; 

ezzel összefüggésben ellenzi az uniós 

kereten kívüli új intézmények létrehozását, 

és továbbra is törekszik arra, hogy – 

megfelelő demokratikus 

elszámoltathatóság mellett – építsék be az 

uniós jogba az Európai Stabilitási 

Mechanizmust, valamint – a gazdasági és 

monetáris unióbeli stabilitásról, 

koordinációról és kormányzásról szóló 

szerződés szándéka szerint – a 

költségvetési paktum vonatkozó 

rendelkezéseit, az annak végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok értékelése 

alapján; kitart amellett, hogy a tényleges 

döntéshozatalt és a költségvetési 

felelősséget nem szabad elválasztani 
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egymástól; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/7 

Módosítás  7 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. úgy véli, hogy az eurócsoport elnöki 

tisztsége összevonható a gazdasági és 

pénzügyekért felelős biztos posztjával, és 

ebben az esetben azt javasolná, hogy a 

Bizottság elnöke nevezze ki ezt a biztost a 

Bizottság alelnökévé; úgy véli, hogy amint 

létrejön egy költségvetési kapacitás és egy 

európai valutaalap, e gazdasági és 

pénzügyekért felelős biztost – akit például 

a versenypolitikáért felelős biztos 

szerepéhez hasonló elgondolás mentén 
minden szükséges eszközzel és hatáskörrel 

fel kell ruházni arra, hogy alkalmazza a 

gazdasági kormányzás már meglévő 

keretét – „az Unió pénzügyminiszterének” 

lehetne nevezni; 

31. úgy véli, hogy az eurócsoport elnöki 

tisztsége összevonható a gazdasági és 

pénzügyekért felelős biztos posztjával, és 

ebben az esetben azt javasolná, hogy a 

Bizottság elnöke nevezze ki ezt a biztost a 

Bizottság alelnökévé; úgy véli, hogy amint 

létrejön egy költségvetési kapacitás és egy 

európai valutaalap, e biztost minden 

szükséges eszközzel és hatáskörrel fel kell 

ruházni arra, hogy alkalmazza a gazdasági 

kormányzás már meglévő keretét, és az 

euróövezeti tagállamok 

pénzügyminisztereivel együttműködve 

optimalizálja az euróövezet fejlesztését az 

euróövezet költségvetési kapacitásáról 

szóló jelentésben ismertetett módon; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/8 

Módosítás  8 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. rámutat arra, hogy módosítani kell az 

Európai Parlament és az Európai 

Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

keretmegállapodást, jogi kötelezettséget 

építve be a Bizottság elnökének arra, hogy 

érvényesítse azt az EUSZ 17. cikkének (6) 

bekezdésében rögzített jogát, hogy 

lemondásra szólítsa fel az Unió 

pénzügyminiszterét, ha az Európai 

Parlament képviselői többségének 

szavazatával úgy határoz; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/9 

Módosítás  9 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. kitart amellett, hogy a Nemzetközi 

Valutaalapon, a Világbankon és egyéb 

nemzetközi pénzügyi intézményeken belül 

javítani kell az Unió/euróövezet 

koordinálását és képviseletét, és rámutat 

arra, hogy az EUMSZ 138. cikkének (2) 

bekezdése jogalapot nyújt az 

Unió/euróövezet nemzetközi pénzügyi 

intézményekben és konferenciákon való 

egységes képviseletének biztosítását 

szolgáló intézkedések meghozatalára; 

40. kitart amellett, hogy a nemzetközi 

pénzügyi intézményeken belül javítani kell 

az Unió/euróövezet koordinálását és 

lehetőség szerint képviseletét is, és rámutat 

arra, hogy az EUMSZ 138. cikkének (2) 

bekezdése jogalapot nyújt az 

Unió/euróövezet nemzetközi 

intézményekben és konferenciákon való 

egységes képviseletének biztosítását 

szolgáló intézkedések meghozatalára; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/10 

Módosítás  10 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. további intézményi reformokra szólít 

fel annak érdekében, hogy a GMU olyan, 

kibővített feladatkörökkel rendelkező, 

hatékony és demokratikus gazdasági 

kormányzással rendelkezhessen, amely 

illeszkedik az Unió intézményi keretébe, 

ahol a Bizottság a végrehajtó szerv, míg a 

Parlament és a Tanács közösen alkotja a 

jogszabályokat; 

53. további intézményi reformokra szólít 

fel annak érdekében, hogy a GMU 

kibővített feladatkörei mellett 

hatékonyabbá és demokratikusabbá 

váljon, és illeszkedjen az Unió intézményi 

keretébe, ahol a Bizottság a végrehajtó 

szerv, míg a Parlament és a Tanács 

közösen alkotja a jogszabályokat; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/11 

Módosítás  11 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. kéri egy rendes állami 

fizetésképtelenségi eljárás keretének 

kidolgozását az EUMSZ 125. cikkének és 

a meglévő stabilizációs eszközök, például 

az ESM összeegyeztetése érdekében; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/12 

Módosítás  12 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. emlékeztet arra, hogy már léteznek a 

gazdasági párbeszédre vonatkozó 

mechanizmusok, különösen annak révén, 

hogy a „6-os csomagnak” és a „2-es 

csomagnak” nevezett jogszabály keretén 

belül kialakították a „gazdasági 

párbeszédet”; úgy véli, hogy ez hatékony 

eszköz, amely lehetővé teszi a Parlament 

számára, hogy jelentékenyebb szerepet 

töltsön be az európai szemeszter keretében 

folytatott tárgyalásokon a Parlament, a 

Tanács, a Bizottság és az eurócsoport 

közötti párbeszéd javítása érdekében, 

továbbá javasolja, hogy intézményközi 

megállapodás (IKM) révén tegyék 

hivatalossá a Parlament európai 

szemeszterben betöltött ellenőrző szerepét; 

hangsúlyozza, hogy a szemeszter 

folyamatának demokratikus legitimitását 

egy IKM megerősítené, ami lehetővé 

tenné az átfogó gazdaságpolitikai 

iránymutatások és a foglalkoztatási 

iránymutatások kialakítását a Parlament 

és a Tanács által, ennek révén biztosítva a 

folyamat észszerű és rendszeres 

parlamenti ellenőrzését; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

Bizottság kötelezettséget vállalhatna arra, 

hogy az európai szemeszterre vonatkozó 

ajánlástervezeteket elfogadásuk előtt 

megküldi a Parlamentnek; ezenfelül úgy 

61. emlékeztet arra, hogy már léteznek a 

gazdasági párbeszédre vonatkozó 

mechanizmusok, különösen annak révén, 

hogy a „6-os csomagnak” és a „2-es 

csomagnak” nevezett jogszabály keretén 

belül kialakították a „gazdasági 

párbeszédet”; úgy véli, hogy ez hatékony 

eszköz, amely lehetővé teszi a Parlament 

számára, hogy jelentékenyebb szerepet 

töltsön be az európai szemeszter keretében 

folytatott tárgyalásokon a Parlament, a 

Tanács, a Bizottság és az eurócsoport 

közötti párbeszéd javítása érdekében, 

továbbá javasolja, hogy intézményközi 

megállapodás (IKM) révén tegyék 

hivatalossá a Parlament európai 

szemeszterben betöltött ellenőrző szerepét, 

amint azt a Parlament már több ízben 

kérte; üdvözli és ösztönzi továbbá a 

nemzeti parlamentek nemzeti szintű 

bevonását, valamint a nemzeti parlamentek 

és az Európai Parlament európai 

szemeszter és általánosságban a gazdasági 

kormányzás keretében való 

együttműködését, például az „európai 

parlamenti hét” és a „13. cikk szerinti 

konferencia” révén; úgy véli továbbá, hogy 

javítani lehetne a szociális partnerek 

európai szemeszterbe való bevonását; 
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véli, hogy a makrogazdasági kiigazítási 

programokra vonatkozó tárgyalásokkal és 

nyomon követéssel kapcsolatos 

információkat elvben nem szükséges 

bizalmasan kezelni; üdvözli és ösztönzi 

továbbá a nemzeti parlamentek nemzeti 

szintű bevonását, valamint a nemzeti 

parlamentek és az Európai Parlament 

európai szemeszter és általánosságban a 

gazdasági kormányzás keretében való 

együttműködését, például az „európai 

parlamenti hét” és a „13. cikk szerinti 

konferencia” révén; úgy véli továbbá, hogy 

javítani lehetne a szociális partnerek 

európai szemeszterbe való bevonását; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/13 

Módosítás  13 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. úgy véli, hogy még az Európai Tanács 

tavaszi ülése előtt szükség van az Unión és 

az euróövezet egészén belül, valamint az 

euróövezet egyes tagállamai és a 

költségvetési paktum minden tagja 

tekintetében a költségvetési helyzetek és 

kilátások átfogó értékelésére, biztosítva, 

hogy a „6-os csomag” és a „2-es csomag” 

követelményeit az egyes tagállamok 

legyenek kötelesek teljesíteni; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/14 

Módosítás  14 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. érdeklődéssel várja a saját forrásokkal 

foglalkozó magas szintű csoport jelentését; 

vissza kíván térni a Szerződések betűjéhez 

és szelleméhez, és a jelenlegi, a bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI) szerinti 

hozzájárulásokon alapuló rendszerről 

olyanra kíván áttérni, amely az EU és 

esetleg az euróövezet költségvetésének 

valós saját forrásain alapul, amellyel 

kapcsolatban számos elképzelés létezik, 

például a megreformált hozzáadottérték-

adón (héa), a pénzügyi tranzakciós adón, 

a szén-dioxid-adón, a közös konszolidált 

társaságiadó-alapon, egy európai 

vagyonadón és a kibocsátás-kereskedelmi 

rendszerhez hasonló egyéb forrásokból 

származó bevételeken vagy az EBB 

nyereségén alapulóan; 

65. üdvözli a saját forrásokkal foglalkozó 

magas szintű csoport jelentését; vissza 

kíván térni a Szerződések betűjéhez és 

szelleméhez, és a jelenlegi, a bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI) szerinti 

hozzájárulásokon alapuló rendszerről 

olyanra kíván áttérni, amely az EU és 

esetleg az euróövezet költségvetésének 

valós saját forrásain alapul, amellyel 

kapcsolatban számos elképzelés létezik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/15 

Módosítás  15 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. javasolja egy euróövezeti költségvetés 

bevezetését, amelynek bevételei azon 

tagállamokból származnak, amelyek 

pénzneme az euró, a bevételeket a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 21. 

cikkével összhangban olyan kiadásokhoz 

rendelve, amelyek kizárólag olyan 

tagállamban használhatók fel, amelyek 

pénzneme az euró; úgy véli, hogy e bevétel 

egy új „saját forrás” bevezetését teszi 

szükségessé, amelyet azok a tagállamok 

finanszíroznak, amelyek pénzneme az 

euró; emlékeztet arra, hogy a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikke 

értelmében a címzett bevételekre a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

vagy az általa meghatározott felső 

korlátok nem alkalmazandók; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/16 

Módosítás  16 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. tudomásul veszi az euróövezeten belüli 

közös fiskális rendszer létrehozására 

vonatkozó különböző javaslatokat; 

rámutat, hogy e javaslatok különböző 

funkciókat kapcsolnak e rendszerhez, és 

eltérő kialakításúak lehetnek (pl. a 

strukturális reformokhoz feltételes 

támogatást biztosító konvergenciaeszköz 

vagy sokkelnyelő mechanizmus); 

emlékeztet arra, hogy a Parlament 

ragaszkodott e rendszer uniós kereten 

belüli kidolgozásához; 

71. tudomásul veszi az euróövezeten belüli 

közös fiskális rendszer létrehozására 

vonatkozó különböző javaslatokat; 

rámutat, hogy e javaslatok különböző 

funkciókat kapcsolnak e rendszerhez, és 

eltérő kialakításúak lehetnek; emlékeztet 

arra, hogy a Parlament ragaszkodott e 

rendszer uniós kereten belüli 

kidolgozásához; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/17 

Módosítás  17 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. emlékeztet az európai felügyeleti 

hatóságok és a bankunió létrehozására; 

kéri az állampapírokkal kapcsolatos 

munka folytatását és a GMU ellenálló 

képességének további növelését gazdasági 

sokkhatásokkal és az 

államkötvénypiacokon folytatott 

spekulatív magatartással szemben; kéri 

olyan politikák elfogadását, amelyek célja 

az aszimmetrikus sokkhatások enyhítése 

és a tagállamok közötti konvergencia 

ösztönzése, egyúttal megelőzve az állandó 

költségvetési transzfereket, összhangban 

az EUMSZ 125. cikkével és 136. cikkének 

(3) bekezdésével; 

törölve 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/18 

Módosítás  18 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja az Európai Stabilitási 

Mechanizmus uniós jogi keretbe való 

beépítését, feltéve, hogy biztosítják annak 

megfelelő ellenőrzését az Európai 

Parlamenten belül;  

74. ismételten hangsúlyozza, hogy 

támogatja az Európai Stabilitási 

Mechanizmus uniós jogi keretbe való 

beépítését, feltéve, hogy a megfelelő 

demokratikus elszámoltathatóság 

biztosított;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/19 

Módosítás  19 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

95 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

95. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, 

hogy az Unió szilárd társadalmi bázissal 

rendelkezzen, a munkavállalók jogait 

különösen a mobilitáshoz fűződő joguk 

gyakorlásakor szociális jogaikkal 

egyetemben biztosítani kell, teljes 

mértékben felhasználva az IV., IX. és X. 

címben meghatározott vonatkozó jogi 

eszközöket, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának megfelelően; ezzel 

összefüggésben rámutat különösen az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a 

tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 

szóló 2004/38/EK irányelvből eredő 

jogokra; 

95. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, 

hogy az Unió szilárd társadalmi bázissal 

rendelkezzen, a munkavállalók jogait 

különösen a mobilitáshoz fűződő joguk 

gyakorlásakor szociális jogaikkal 

egyetemben biztosítani kell, teljes 

mértékben felhasználva az IV., IX. és X. 

címben meghatározott vonatkozó jogi 

eszközöket, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának megfelelően; ezzel 

összefüggésben rámutat különösen az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a 

tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról 

szóló 2004/38/EK irányelvből és a 

munkavállalók Unión belüli szabad 

mozgásáról szóló 492/2011/EU 

rendeletből eredő jogokra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

9.2.2017 A8-0386/20 

Módosítás  20 

Mercedes Bresso, Elmar Brok, előadók 

 

Jelentés A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén 

történő javítása 

2014/2249(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

97 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

97. rámutat, hogy támogatni kell az egyes 

tagállamok által megállapított 

minimálbérre vonatkozó elképzelést, és fel 

kell tárni a minimális munkanélküli ellátás 

rendszerének lehetőségeit, amely ellátás 
az uniós munkaerőpiacára vonatkozó 

közös szabályokat és feltételeket tenne 

szükségessé, továbbá javasolja, hogy a 

Szerződés hatályos rendelkezései alapján 

fogadjanak el egy „munkavállalói 

mobilitási irányelvet” a munkavállalók 

előtt még jelenleg fennálló akadályok 

megszüntetésére; 

97. rámutat, hogy támogatni kell az egyes 

tagállamok által megállapított 

minimálbérre vonatkozó elképzelést, és 

megállapítja, hogy a minimális 

munkanélküli ellátás rendszere 

lehetőségeinek feltárása az Unió 

munkaerőpiacára vonatkozóan közös 

szabályokat és feltételeket tenne 

szükségessé, továbbá javasolja, hogy a 

Szerződés hatályos rendelkezései alapján 

fogadjanak el jogalkotási javaslatot a 

munkavállalók előtt továbbra is fennálló 

akadályok megszüntetésére; 

Or. en 

 

 


