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HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0270/1

Módosítás 1
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel a jogállamiság tiszteletben 
tartása a demokrácia sarokköve és az 
alapvető jogok érvényesülésének záloga; 
mivel a jogállamiság fenntartása az 
előfeltétele annak, hogy tiszteletben tartsák 
a Szerződésekből és a másodlagos jogból 
eredő valamennyi jogot és kötelezettséget; 
mivel az EU-nak feladata a 
jogállamisággal kapcsolatos problémák 
megoldása, bárhol is merüljenek fel; 
mivel a tagállamok nemzeti bíróságai 
biztosítják, hogy az uniós jog által 
biztosított jogokat és az általa előírt 
kötelezettségeket hatékonyan 
érvényesítsék; mivel a független és 
hatékony tagállami igazságszolgáltatási 
rendszerek alapozzák meg a kölcsönös 
bizalmat, amely szilárd alapot jelent a 
szabadságon, a biztonságon és a 
jogérvényesülésen alapuló közös térség, a 
beruházásbarát környezet, a hosszú távú 
fenntartható növekedés és az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme számára;

G. mivel a jogállamiság tiszteletben 
tartása a demokrácia sarokköve és az 
alapvető jogok érvényesülésének záloga; 
mivel a jogállamiság fenntartása az 
előfeltétele annak, hogy tiszteletben tartsák 
a Szerződésekből és a másodlagos jogból 
eredő valamennyi jogot és kötelezettséget; 
mivel a tagállamok nemzeti bíróságai 
biztosítják, hogy az uniós jog által 
biztosított jogokat és az általa előírt 
kötelezettségeket hatékonyan 
érvényesítsék; mivel a független és 
hatékony tagállami igazságszolgáltatási 
rendszerek alapozzák meg a kölcsönös 
bizalmat, amely szilárd alapot jelent a 
szabadságon, a biztonságon és a 
jogérvényesülésen alapuló közös térség, a 
beruházásbarát környezet, a hosszú távú 
fenntartható növekedés és az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelme számára;
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13.1.2021 A9-0270/2

Módosítás 2
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel a Bizottság jelentése szerint 
a szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló 2008/841/IB tanácsi kerethatározat4 
nem biztosítja a szűkséges minimális 
harmonizációt a bűnszervezet irányítása 
vagy az abban való részvétel tekintetében 
a bűnszervezet fogalmának egységes 
meghatározása alapján; mivel a 
kerethatározat lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy ne vezessék be nemzeti 
jogukba a bűnszervezet fogalmát, hanem 
továbbra is a jelenlegi nemzeti 
büntetőjogot alkalmazzák az egyes 
bűncselekményekben való részvételre és 
azok előkészítésére vonatkozó általános 
szabályok alkalmazása révén, és mivel 
ennek eredményeként további eltérések 
alakulhatnak ki a kerethatározat 
gyakorlati végrehajtásában;

____________________

4 A Bizottság jelentése az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. 
október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat 10. cikke alapján 
(COM(2016)0448).

L. mivel a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemről szóló 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat érdeme, hogy lehetővé teszi 
a tagállamok számára, hogy továbbra is 
alkalmazzák meglévő nemzeti 
büntetőjogukat, ugyanakkor 
együttműködésre ösztönzi őket;

____________________

4 A Bizottság jelentése az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. 
október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat 10. cikke alapján 
(COM(2016)0448).
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Módosítás 3
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel a menekültválság rámutatott 
a közös európai menekültügyi rendszer 
sürgős reformja és a tagállamok közötti 
nagyobb felelősségmegosztás 
szükségességére; mivel a menedékkérők 
Olaszországból és Görögországból történő 
sürgősségi áthelyezésére vonatkozó 
kötelező mechanizmusok hatástalannak 
bizonyultak, és különösen súlyos fizikai és 
pszichológiai következményekkel jártak a 
kiskorúakra, különösen a kísérő nélküli 
kiskorúakra nézve; mivel a Bizottság 
kötelezettségszegési eljárást indított a 
Cseh Köztársaság, Lengyelország és 
Magyarország ellen, amiért azok nem 
tettek eleget az áthelyezési 
határozatoknak;

M. mivel a menekültválság rámutatott, 
hogy hatékonyabb fellépésre van szükség 
az Európai Unió által elszenvedett 
tömeges bevándorlás megfékezése terén, 
különösen az embercsempészek hálózatai, 
valamint az őket segítő országok és nem 
kormányzati szervezetek elleni 
hatékonyabb fellépés révén;

Or. en



AM\1222151HU.docx PE662.822v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0270/4

Módosítás 4
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel a Schengeni Határellenőrzési 
Kódex értelmében a belső határellenőrzés 
ideiglenes visszaállítása csak kivételes 
körülmények között és végső 
megoldásként engedélyezett; mivel számos 
tagállam megszegte a szabályokat, amikor 
megfelelő indokolás nélkül fenntartotta a 
határellenőrzéseket; mivel a Bizottság 
nem tartotta helyénvalónak 
kötelezettségszegési eljárás indítását e 
tagállamok ellen;

N. mivel a Schengeni határellenőrzési 
kódex értelmében a belső határellenőrzés 
ideiglenes visszaállítása kivételes 
körülmények között engedélyezett, és 
mivel számos tagállam megfelelően élt 
ezzel a lehetőséggel, továbbá mivel a 
Bizottság nem tartotta helyénvalónak 
kötelezettségszegési eljárás indítását e 
tagállamok ellen az uniós jog megsértése 
miatt;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0270/5

Módosítás 5
Gunnar Beck
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli az uniós jog 
alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2017., 
2018. és 2019. évi bizottsági jelentéseket, 
beleértve az országonkénti jelentéseket is; 
elismeri, hogy az említett éves jelentések, a 
petíciós jog és az európai polgári 
kezdeményezés értékes eszközök, melyek 
segítenek az uniós jogalkotóknak 
azonosítani az esetleges problémákat; 
üdvözli a Bizottság elkötelezettségét az 
iránt, hogy kiemelt figyelmet szenteljen a 
polgárok, a vállalkozások és más érdekelt 
felek jelzéseinek az uniós jogsértések 
felderítése terén; sürgeti a Bizottságot, 
hogy fokozza az éves jelentéseivel 
kapcsolatos nyilvános vitát;

1. üdvözli az uniós jog 
alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2017., 
2018. és 2019. évi bizottsági jelentéseket, 
beleértve az országonkénti jelentéseket is; 
elismeri, hogy az említett éves jelentések, a 
petíciós jog és az európai polgári 
kezdeményezés értékes eszközök, melyek 
segítenek az uniós jogalkotóknak 
azonosítani az esetleges problémákat; 
megjegyzi, hogy a Bizottság első éves 
jogállamisági jelentése némileg 
szelektívnek tűnik, azaz nem terjed ki 
valamennyi felvetődő kérdésre, hanem 
mintha inkább az aktuális napirend 
vezérelné, tehát a Magyarországon történt 
jogsértésekről beszámol, míg a más 
tagállamokban történtekről esetleg 
kevésbé; úgy véli, hogy a jelentés arra is 
szolgálhat, hogy feltárja az uniós jognak 
az EU és intézményei általi, illetve azokon 
keresztül történő alkalmazásával 
kapcsolatos esetleges problémákat, 
amennyiben ezzel az Európai 
Számvevőszék nem foglalkozik, különösen 
ha az EU további hatáskörökre tesz szert 
olyan területeken, amelyeket korábban a 
tagállamokra hagytak;
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13.1.2021 A9-0270/6

Módosítás 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megjegyzi, hogy jelentős számú 
petíciót nyújtanak be, amelyekben a 
polgárok a jogállamiság tagállamok általi 
megsértése miatti aggályaiknak adnak 
hangot, és üdvözli a polgárok aktív 
részvételét jogaik gyakorlásában; úgy véli, 
hogy a nyomon követés alapvető 
fontosságú annak érdekében, hogy 
azonosítsák és kizárják a jogállamiságot, 
valamint az uniós polgárok jogait és 
szabadságait fenyegető kockázatokat még 
azelőtt, hogy hivatalos válaszlépésre lenne 
szükség; e tekintetben üdvözli a Bizottság 
első éves jogállamisági jelentését, amely 
az új éves európai jogállamisági 
mechanizmus részeként bevezetett új 
megelőző eszköz; megismétli, hogy 
támogatja egy, a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó, intézményközi megállapodás 
által szabályozandó uniós mechanizmus 
létrehozását;

2. megjegyzi, hogy jelentős számú 
petíciót nyújtanak be, amelyekben a 
polgárok a jogállamiság tagállamok általi 
megsértése miatti aggályaiknak adnak 
hangot, és üdvözli a polgárok aktív 
részvételét jogaik gyakorlásában; úgy véli, 
hogy a nyomon követés alapvető 
fontosságú annak érdekében, hogy 
azonosítsák és kizárják a jogállamiságot, 
valamint az uniós polgárok jogait és 
szabadságait fenyegető kockázatokat még 
azelőtt, hogy hivatalos válaszlépésre lenne 
szükség; 
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13.1.2021 A9-0270/7

Módosítás 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. kiemeli az Európai Unió Bírósága 
mint az uniós jog érvényességéről való 
döntéshozatalért felelős egyetlen 
intézmény döntő szerepét, amely e 
munkája révén biztosítja az uniós jog 
uniós intézmények és tagállamok általi 
helyes értelmezését és alkalmazását; 
emlékeztet arra, hogy az előzetes 
döntéshozatali eljárás az uniós jog 
alapvető mechanizmusa, amely segít 
tisztázni, hogyan kell értelmezni és 
alkalmazni az uniós jogot; arra ösztönözni 
a nemzeti bíróságokat, hogy kétség esetén 
terjesszék kérdéseiket a Bíróság elé, 
ezáltal megelőzve a kötelezettségszegési 
eljárások indítását;

törölve

Or. en
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Módosítás 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8. kiemeli, hogy a jogérvényesítés 
elmaradása nem csupán aláássa a belső 
piac hatékonyságát, hanem közvetlen 
hatással van a személyhez fűződő jogokra, 
és ezáltal az Unió hitelességét és a róla 
alkotott képet is befolyásolja; véleménye 
szerint a kötelezettségszegési eljárások 
magas száma azt mutatja, hogy továbbra is 
komoly kihívást jelent és kiemelt figyelmet 
érdemel az uniós jogszabályok időszerű, 
helyes és hatékony tagállami 
alkalmazásának biztosítása; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson több 
információt a 2017-től alkalmazott új 
módszertani megközelítés keretében 
alkalmazott kritériumokról, amelyek célja 
az uniós joggal kapcsolatos legsúlyosabb 
kötelezettségszegési ügyek és panaszok 
azonosítása; sajnálja, hogy az eljárások 
növekvő száma miatt 2017 óta 
folyamatosan nő az uniós jog esetleges 
megsértésének kivizsgálásához szükséges 
átlagos idő; felhívja a Bizottságot, hogy 
csökkentse a panaszok és a 
kötelezettségszegési eljárások kezelésének 
átlagos időtartamát; felhívja a Bizottságot, 
hogy adott esetben drasztikusan csökkentse 
az ahhoz szükséges időt, hogy a 
tagállamokat az EUMSZ 258. cikke és az 
EUMSZ 260. cikke alapján a Bíróság elé 
idézzék;

8. kiemeli, hogy a jogérvényesítés 
elmaradása aláássa a belső piac 
hatékonyságát; véleménye szerint a 
kötelezettségszegési eljárások magas 
száma azt mutatja, hogy továbbra is 
komoly kihívást jelent és kiemelt figyelmet 
érdemel az uniós jogszabályok időszerű, 
helyes és hatékony tagállami 
alkalmazásának biztosítása; felhívja a 
Bizottságot, hogy nyújtson több 
információt a 2017-től alkalmazott új 
módszertani megközelítés keretében 
alkalmazott kritériumokról, amelyek célja 
az uniós joggal kapcsolatos legsúlyosabb 
kötelezettségszegési ügyek és panaszok 
azonosítása; sajnálja, hogy az eljárások 
növekvő száma miatt 2017 óta 
folyamatosan nő az uniós jog esetleges 
megsértésének kivizsgálásához szükséges 
átlagos idő; felhívja a Bizottságot, hogy 
csökkentse a panaszok és a 
kötelezettségszegési eljárások kezelésének 
átlagos időtartamát; felhívja a Bizottságot, 
hogy adott esetben drasztikusan csökkentse 
az ahhoz szükséges időt, hogy a 
tagállamokat az EUMSZ 258. cikke és az 
EUMSZ 260. cikke alapján a Bíróság elé 
idézzék;
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Módosítás 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. elismeri az Európai Bizottság által 
végzett munkát és a szubszidiaritás elvének 
Bizottság általi tiszteletben tartását; 
kiemeli a nemzeti és adott esetben a 
regionális parlamentek alapvető szerepét az 
uniós jogszabálytervezetek jogalkotást 
megelőző ellenőrzésében; megállapítja, 
hogy a nemzeti parlamentekkel folytatott 
együttműködés jelenlegi formáin lehetne 
még javítani; sajnálatát fejezi ki a 
szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus 
eljárásának jelenlegi szerkezete miatt, 
amely arra kényszeríti a nemzeti 
parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságait, hogy túl sok időt szenteljenek 
a technikai és jogi értékeléseknek, 
miközben szoros határidőket kell 
betartaniuk; javasolja e mechanizmusok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok működőképesebbek és hatékonyabbak 
legyenek, valamint hogy Unió-szerte 
politikaibb jellegű megközelítést lehessen 
kialakítani a szubszidiaritás ellenőrzésére 
vonatkozóan; javasolja a regionális és helyi 
hatóságokat képviselő Régiók Európai 
Bizottságának nagyobb mértékű bevonását 
a szubszidiaritás ellenőrzésébe;

11. elismeri az Európai Bizottság által 
végzett munkát és azt, hogy valamennyi 
uniós intézménynek szigorúan 
alkalmaznia kell a szubszidiaritás elvét, a 
tagállamoknak pedig a Bíróság előtt kell 
azt érvényesíteniük; kiemeli a nemzeti és 
adott esetben a regionális parlamentek 
alapvető szerepét az uniós 
jogszabálytervezetek jogalkotást megelőző 
ellenőrzésében; megállapítja, hogy a 
nemzeti parlamentekkel folytatott 
együttműködés jelenlegi formáin lehetne 
még javítani; sajnálatát fejezi ki a 
szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus 
eljárásának jelenlegi szerkezete miatt, 
amely arra kényszeríti a nemzeti 
parlamentek uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságait, hogy túl sok időt szenteljenek 
a technikai és jogi értékeléseknek, 
miközben szoros határidőket kell 
betartaniuk; javasolja e mechanizmusok 
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy 
azok működőképesebbek és hatékonyabbak 
legyenek, valamint hogy Unió-szerte 
politikaibb jellegű megközelítést lehessen 
kialakítani a szubszidiaritás ellenőrzésére 
vonatkozóan; javasolja a regionális és helyi 
hatóságokat képviselő Régiók Európai 
Bizottsága, valamint a tagállamok 
nagyobb mértékű bevonását a 
szubszidiaritás ellenőrzésébe;
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Módosítás 10
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0270/2020
Sabrina Pignedoli
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követése – 2017, 2018 és 2019
(2019/2132(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. komolyan aggódik amiatt, hogy 
számos tagállam még nem hajtotta végre a 
pénzmosási irányelveket (4. és 5. 
pénzmosási irányelv); sürgeti a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul és 
megfelelően ültessék át ezeket az 
irányelveket; üdvözli, hogy a Bizottság 
elfogadta „A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemre 
vonatkozó uniós keret jobb végrehajtása 
felé” című közleményt, amely más 
jelentésekkel együtt támogathatja az 
európai és a nemzeti hatóságokat a 
pénzmosással, többek között a terrorizmus 
finanszírozásával kapcsolatos kockázatok 
hatékonyabb kezelésében;

12. komolyan aggódik amiatt, hogy 
számos tagállam még nem hajtotta végre a 
pénzmosási irányelveket (4. és 5. 
pénzmosási irányelv); sürgeti a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul és 
megfelelően ültessék át ezeket az 
irányelveket; üdvözli, hogy a Bizottság 
elfogadta „A pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemre 
vonatkozó uniós keret jobb végrehajtása 
felé” című közleményt, amely egy sor 
jelentéssel kiegészítve támogathatja az 
európai és a nemzeti hatóságokat a 
pénzügyi intézmények, más 
transznacionális vállalatok, nem 
kormányzati szervezetek és harmadik 
országok által finanszírozott alapítványok 
és karitatív szervezetek által végzett 
pénzmosással, többek között a terrorizmus 
finanszírozásával kapcsolatos kockázatok 
hatékonyabb kezelésében;
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