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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2017 A8-0387/1 

Módosítás  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ja. mivel az állampolgárok 

döntéshozatalban való közvetlen 

részvételének növekedése és a 

döntéshozatal minőségének javulása 

uniós szinten kizárólag akkor lehetséges, 

ha az olyan demokratikus irányításon 

alapul, amely képes biztosítani a teljes 

átláthatóságot és az alapvető jogok 

hatékony védelmét, valamint az uniós 

polgárok kéréseinek az EU politikai 

napirendjére való felvételét; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Módosítás  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

X preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

X. mivel Emily O’Reilly európai 

ombudsman a Petíciós Bizottság 2016. 

június 20-i ülésén ismertette 2015. évi éves 

jelentését, és mivel a Petíciós Bizottság 

éves jelentése viszont részben az 

ombudsman éves jelentésén alapszik; 

X. mivel Emily O’Reilly európai 

ombudsman a Petíciós Bizottság 2016. 

június 20-i ülésén ismertette 2015. évi éves 

jelentését, amelyből kiderült, hogy az 

ombudsmanhoz érkezett legtöbb panasz az 

átláthatóság hiányával és különösen a 

dokumentumokhoz és az információkhoz 

való hozzáférés uniós intézmények általi 

megtagadásával foglalkozott; mivel az 

európai ombudsman olyan problémákkal 

is találkozott, amelyekkel összefüggésben 

fel kíván lépni, különös tekintettel az 

alapvető jogok hatékony védelmére, az EU 

döntéshozatali folyamatának 

átláthatóságára, a lobbizás 

átláthatóságára és a volt európai biztosok 

által betöltött állásokhoz kapcsolódó etikai 

kérdésekre, valamint a „forgóajtó-

jelenségre”, mivel a Petíciós Bizottság 

éves jelentése viszont részben az 

ombudsman éves jelentésén alapszik; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Módosítás  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. emlékeztet arra, hogy a petíciók 

lehetőséget biztosítanak a Parlament és a 

többi uniós intézmény számára, hogy újra 

felvegyék a kapcsolatot az uniós 

polgárokkal, akiket az uniós jog 

alkalmazása különféle igazgatási 

szinteken érint; úgy véli, hogy a teljes 

átláthatóság, az állampolgárok közvetlen 

bevonása, az alapvető jogok teljes körű 

védelme, a uniós intézmények 

válaszadásának a felmerülő problémák 

kezelése és megoldása szempontjából 

történő egyértelmű javítása, továbbá az 

uniós jog alkalmazásához kapcsolódó 

ügyekben az Európai Unió intézményei és 

egyéb szervei, illetve a nemzeti, regionális 

és helyi hatóságok közötti fokozott 

együttműködés biztosítására való képesség 

alapvető eszközök az uniós döntéshozatali 

folyamat demokratikus legitimitásának és 

elszámoltathatóságának megerősítésére; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Módosítás  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 

pontos statisztikát azon petíciók pontos 

számára vonatkozóan, amelyek EU Pilot 

vagy kötelezettségszegési eljárás 

kezdeményezéséhez vezettek; kéri továbbá, 

hogy a strukturált párbeszéd előmozdítása 

és a jogviták rendezésére fordított idő 

csökkentése érdekében nyújtsanak be 

jelentéseket a Parlamentnek a 

folyamatban lévő eljárásokkal összefüggő 

ügyekről, és küldjék meg a Parlamentnek 

az EU Pilot és a kötelezettségszegési 

eljárások során kicserélt dokumentumokat, 

amint az eljárások az Európai Unió 

Bíróságának ítélkezési gyakorlatát 

alkalmazva lezárultak; felkéri a 

Bizottságot, hogy a fenti jelentéseket 

vitassa meg a Petíciós Bizottsággal, 

proaktívan bevonva a jogalkalmazásért és a 

jogszabályok egyszerűsítéséért felelős 

alelnököt; 

14. kéri a Bizottságot, hogy adjon 

pontos tájékoztatást azon petíciókra 

vonatkozóan, amelyek EU Pilot vagy 

kötelezettségszegési eljárás 

kezdeményezéséhez vezettek; felhívja a 

Bizottságot, hogy a polgárok 

demokratikus jogainak legmagasabb 

szintű védelme érdekében garantálja a 

folyamatban lévő EU Pilot eljárásokra és 

kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó 

dokumentumokhoz való teljes körű és 

időben biztosított hozzáférést; kéri 

továbbá, hogy a strukturált párbeszéd 

előmozdítása és a jogviták rendezésére 

fordított idő csökkentése érdekében 

küldjék meg a Parlamentnek az EU Pilot és 

a kötelezettségszegési eljárások során 

kicserélt dokumentumokat, amint az 

eljárások az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlatát alkalmazva 

lezárultak; felkéri a Bizottságot, hogy a 

fenti dokumentumokat és az említett 

tájékoztatást vitassa meg a Petíciós 

Bizottsággal, proaktívan bevonva a 

jogalkalmazásért és a jogszabályok 

egyszerűsítéséért felelős alelnököt; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Módosítás  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. rámutat, hogy a bizottság támogatja 

az európai polgári kezdeményezést; 

tudomásul veszi a Bizottságnak a rendelet 

felülvizsgálatára irányuló javaslatát azzal a 

céllal, hogy növelje annak jelentőségét a 

demokratikus részvétel eszközeként; 

sajnálja, hogy a Bizottság elmulasztotta az 

európai polgári kezdeményezésről szóló 

közelmúltbeli nem jogalkotási 

állásfoglaláson végzett munka, különösen 

a Petíciós Bizottság véleményének 
megfelelő figyelembe vételét, ezáltal az 

intézményközi megállapodást sem tartotta 

be maradéktalanul; sürgeti a Bizottságot, 

hogy a közelgő jogalkotási eljárás során 

vegye figyelembe a Petíciós Bizottság 

véleményét annak érdekében, hogy az 

európai polgári kezdeményezés révén 

elérje az uniós polgárok teljes körű és 

tényleges bevonását az EU döntéshozatali 

folyamatába; 

22. rámutat, hogy a bizottság támogatja 

az európai polgári kezdeményezést; 

tudomásul veszi a Bizottságnak a rendelet 

felülvizsgálatára irányuló javaslatát; 

véleménye szerint az európai polgári 

kezdeményezés – mint a demokratikus 

részvétel eszköze – jelentőségének 

növelése érdekében minden szükséges 

intézkedést el kell fogadni annak 

biztosítására, hogy a sikeres európai 

polgári kezdeményezések esetében sor 

kerüljön jogalkotási javaslatok 

előterjesztésére; sajnálja, hogy a Bizottság 

elmulasztotta az európai polgári 

kezdeményezésről szóló közelmúltbeli nem 

jogalkotási állásfoglaláson végzett munka 

megfelelő figyelembe vételét, ezáltal az 

intézményközi megállapodást sem tartotta 

be maradéktalanul; sürgeti a Bizottságot, 

hogy jövőbeli tevékenységei során vegye 

figyelembe a Petíciós Bizottság érdemi 

hozzászólását az uniós polgároknak az EU 

döntéshozatali folyamatába való teljes 

körű és tényleges bevonásának elérése 

érdekében; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Módosítás  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 22a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság nem gyakorolta eltökélten 

ellenőrzési jogkörét annak biztosítása 

érdekében, hogy ne kerüljenek az 

egységes piacra olyan levegőszennyező, 

dízelmotoros személygépjárművek, 

amelyek jelentős mértékben 

hozzájárulnak a NO2 határértékeket 

meghaladó légköri kibocsátásához, és 

nem felelnek meg a személygépjárművek 

és könnyű haszongépjárművek 

típusjóváhagyására és kibocsátására 

vonatkozó uniós szabályoknak; rámutat 

arra, hogy ez a szempont szerves részét 

képezi azon polgárok aggodalmainak, 

akik azért gyakorolták petíciós jogukat, 

hogy kérjék az emberi egészség, a 

környezet, valamint a fogyasztók jogainak 

hatékony védelmét; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Módosítás  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0387/2017 

Notis Marias 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

2017/2222(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 22b. hangsúlyozza, hogy a polgárok 

demokratikus jogainak lehető 

legmagasabb szintű védelme érdekében 

szabállyá kell tenni az uniós intézmények 

teljes átláthatóságát és a 

dokumentumaikhoz való teljes körű 

nyilvános hozzáférést; úgy véli, hogy 

mielőbb elő kell terjeszteni az 

1049/2001/EK rendelet ilyen irányú 

módosítását; 

Or. en 

 

 


