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Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. mély aggodalmának ad hangot az 
európai médiától származó azon 
információ miatt, amely szerint az uniós 
elnökséget ellátó tagállamok vállalati 
szponzorálásban részesülnek, és 
megismétli az európai polgárok és 
képviselők üggyel kapcsolatos 
aggodalmait; elismeri, hogy a 
tagállamoktól elvárják saját elnökségük 
finanszírozását, és hogy az elmúlt években 
általános gyakorlattá vált, hogy a költségek 
egy részének fedezését vállalati 
szponzorálással oldják meg; komoly 
aggodalmának ad hangot a lehetséges 
hírnévromlás és bizalomvesztés kockázata 
miatt, amit az európai polgárok szemében a 
fenti gyakorlat okozhat az Unió, 
intézményei és különösen a Tanács 
tekintetében; teljes mértékben támogatja az 
ombudsman értékelését és ajánlását9 abban 
a tekintetben, hogy a Tanács adjon ki a 
kérdéssel kapcsolatos iránymutatásokat a 
tagállamok számára; határozottan javasolja 
továbbá, hogy a Tanács irányozza elő az 
elnökségek költségvetésbe történő 
bevonását; kéri a Tanácsot, hogy 
továbbítsa ezt az aggályt a tagállamoknak, 
különösen a Tanács jelenlegi elnökségi 
triójának;

23. mély aggodalmának ad hangot az 
európai médiától származó azon 
információ miatt, amely szerint a tanácsi 
elnökséget ellátó tagállamok vállalati 
szponzorálásban részesülnek, és 
megismétli az európai polgárok és az 
európai parlamenti képviselők üggyel 
kapcsolatos aggodalmait; elismeri, hogy a 
tagállamoktól elvárják saját elnökségük 
finanszírozását, és hogy az elmúlt években 
általános gyakorlattá vált, hogy a költségek 
egy részének fedezését vállalati 
szponzorálással oldják meg; komoly 
aggodalmának ad hangot a lehetséges 
hírnévromlás és bizalomvesztés kockázata 
miatt, amit az európai polgárok szemében a 
fenti gyakorlat okozhat az Unió, 
intézményei és különösen a Tanács 
tekintetében; megállapítja, hogy a Tanács 
azzal érvel, hogy a szponzorálás kérdése 
az elnökséget betöltő tagállam kizárólagos 
hatáskörébe tartozik; osztja az 
ombudsman véleményét, amely szerint a 
közvélemény nem tesz különbséget a 
Tanács elnöksége és az elnökséget betöltő 
tagállam között; teljes mértékben 
támogatja az ombudsman értékelését és 
ajánlását9 abban a tekintetben, hogy a 
Tanács adjon ki a kérdéssel kapcsolatos 
iránymutatásokat a tagállamok számára; 
határozottan javasolja továbbá, hogy a 
Tanács irányozza elő az elnökségek 
költségvetésbe történő bevonását; kéri a 
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Tanácsot, hogy továbbítsa ezt az aggályt a 
tagállamoknak, különösen a Tanács 
jelenlegi elnökségi triójának, hogy 
komolyan fontolják meg az említett 
ajánlásokat, és számoljanak be a 
Parlamentnek;

_________________ _________________
9 Az európai ombudsmannak az Európai 
Unió Tanácsa elnökségének 
szponzorálásáról szóló, 1069/2019/MIG sz. 
ügyben kiadott ajánlása

9 Az európai ombudsmannak az Európai 
Unió Tanácsa elnökségének 
szponzorálásáról szóló, 1069/2019/MIG sz. 
ügyben kiadott ajánlása
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. mélyen aggódik a Tanács 
elnökségei magánvállalkozások általi 
szponzorálásának jelenlegi gyakorlata 
miatt; emlékeztet az ombudsman 2020. 
január 6-i ajánlására, amely szerint a 
Tanács elnökségeinek szponzorálásáról 
szóló iránymutatásokat kell kiadni az 
Uniót érintő reputációs kockázat 
csökkentése érdekében; megállapítja, 
hogy a Tanács azzal érvel, hogy a 
szponzorálás kérdése az elnökséget betöltő 
tagállam kormányának kizárólagos 
hatáskörébe tartozik; osztja az 
ombudsman véleményét, amely szerint a 
közvélemény nem tesz különbséget a 
Tanács elnöksége és az elnökséget betöltő 
tagállam között; kéri a Tanácsot, hogy 
komolyan vegye fontolóra ezeket az 
ajánlásokat, és tegyen erről jelentést a 
Parlamentnek;

törölve
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