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Módosítás 1
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel a nemzeti igazságügyi 
rendszerek függetlensége, minősége és 
hatékonysága elengedhetetlen a 
magánszemélyek és a vállalkozások 
polgári jogi, kereskedelmi jogi és 
közigazgatási ügyeivel kapcsolatos 
hatékony igazságszolgáltatás eléréséhez; 
mivel az uniós igazságügyi eredménytábla 
lényeges adatokat nyújt ezekről a 
paraméterekről és összehasonlítási 
eszközként szolgál;

Or. en

Módosítás 2
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikke szerint az Unió elismeri 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a 
továbbiakban: a Charta) foglalt jogokat, 
szabadságokat és elveket, amely 
ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a 
Szerződések; mivel az Európai Unió 
Bíróságának iránymutatása alapján a 
Chartát a tagállamok igazságügyi 
hatóságai kizárólag az uniós jogszabályok 
végrehajtása tekintetében alkalmazzák, 
azonban fontos szerepet tölt be egy olyan 
közös jogi, igazságügyi és jogállamisági 
kultúra előmozdításában, amelynek 
keretében a Chartában rögzített jogokat 
minden esetben, többek között a polgári 
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jogi és közigazgatási eljárásokban is 
figyelembe veszik;

Or. en

Módosítás 3
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie; kiemeli, hogy az Unió nem 
rendelkezik jogilag kötelező erejű 
mechanizmussal ahhoz, hogy 
rendszeresen ellenőrizze az uniós értékek 
tagállamok és uniós intézmények általi 
tiszteletben tartását; úgy véli, hogy egy 
ilyen mechanizmus legfőbb célja ezen 
értékek súlyos megsértése egyértelmű 
kockázatának megelőzése és kezelése kell, 
hogy legyen; ebben a tekintetben úgy véli, 
hogy a demokráciára, a jogállamiságra és 
az alapvető jogokra irányuló európai 
uniós paktumról szóló esetleges jövőbeli 
javaslatoknak a megelőző és korrekciós 
intézkedésekre kell helyezniük a 
hangsúlyt.

Or. en

Módosítás 4
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban 
egyértelmű kockázat jelenne meg és be 
kellene indítani az EUSZ 7. cikkének 
alkalmazását – megelőzését és kezelését 
kell célul kitűznie;

1. elutasítja a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus 
létrehozásáról szóló javaslatot; a 
mechanizmus létrehozása esetében 
azonban, a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus nem 
vetítheti előre az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében 
kinyilatkoztatott uniós értékek ellen 
irányuló „gondolatbűnöket” vagy 
vélelmezett fenyegetéseket, illetve nem 
lehet célja ezek megelőzése, ehelyett azt 
csak abban az esetben lehessen 
alkalmazni, ha valamely, a tagállamok 
alkotmányaiban szintén rögzített érték 
megsértését a Bizottság a körülmények 
mérlegelését követően megállapította, és 
az intézkedések meghozatala előtt 
indokolással ellátott jelentést nyújtott be;

Or. en

Módosítás 5
Daniel Buda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban ezen 
értékek megsértésének egyértelmű 
kockázata jelenne meg és be kellene 
indítani az EUSZ 7. cikkének alkalmazását 
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kitűznie; – megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie; emlékeztet arra, hogy az uniós 
értékek be nem tartása negatív hatással 
lehet magára az európai projektre, 
különösen ami az európai uniós polgárok 
alapvető jogait illeti, és ezáltal alááshatja 
a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat;

Or. ro

Módosítás 6
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie; úgy véli, hogy a jogállamiság 
tagállamok általi tiszteletben tartása 
nyomon követésének, valamint az e célból 
tett ajánlások közzétételének képzett, 
független és elfogulatlan szakértőkből álló 
panel munkáján kell alapulnia;

Or. fr

Módosítás 7
József Szájer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene 
indítani az EUSZ 7. cikkének 
alkalmazását – megelőzését és kezelését 
kell célul kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
valamennyi tagállamban és az uniós 
intézményekben történő megelőzését kell 
célul kitűznie, az EUSZ 5. cikkének 
sérelme nélkül, az EUSZ 4. cikkének, 
illetve a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének tiszteletben tartása mellett;

Or. en

Módosítás 8
Geoffroy Didier

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban 
egyértelmű kockázat jelenne meg és be 
kellene indítani az EUSZ 7. cikkének 
alkalmazását – megelőzését és kezelését 
kell célul kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
megelőzését kell célul kitűznie, az EUSZ 
5. cikkének sérelme nélkül, illetve a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett;

Or. en

Módosítás 9
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban vagy egy 
tagállam valamely részében egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

Or. es

Módosítás 10
Emil Radev

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzésére és kezelésére irányuló 
intézkedések meghatározását kell célul 
kitűznie;

Or. bg

Módosítás 11
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
uniós értékeket veszélyeztető fenyegetések 
– mielőtt valamely tagállamban egyértelmű 
kockázat jelenne meg és be kellene indítani 
az EUSZ 7. cikkének alkalmazását – 
megelőzését és kezelését kell célul 
kitűznie;

1. véleménye szerint a demokráciával, 
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak 
elsősorban az Európai Uniót létrehozó 
szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített 
valamennyi uniós értéket veszélyeztető 
fenyegetések – mielőtt valamely 
tagállamban egyértelmű kockázat jelenne 
meg és be kellene indítani az EUSZ 7. 
cikkének alkalmazását – megelőzését és 
kezelését kell célul kitűznie;

Or. fr

Módosítás 12
Heidi Hautala

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ismételten kiemeli, hogy az EU-
nak továbbra is hatékonyabb jogi 
eszközökre van szüksége az EUSZ 2. 
cikkében és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában rögzített közös értékek, 
alapelvek és jogok megsértése, illetve a 
megsértés veszélyének megelőzése és 
kezelése érdekében; e tekintetben 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlament már benyújtott egy javaslatot a 
demokráciával, a jogállamisággal és az 
alapvető jogokkal foglalkozó objektív, 
pártatlan, tényeken alapuló és 
megkülönböztetésmentes uniós 
mechanizmus létrehozásáról;

Or. en

Módosítás 13
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot mint a 
„Szerződések őrét”, hogy alaposabban 
támassza alá a Charta alkalmazásáról 
szóló éves jelentését azáltal, hogy egy 
nyomonkövetési rendszert alakít ki és 
párbeszédet folytat a tagállamokkal a 
demokráciával, a jogállamisággal és az 
alapvető jogokkal foglalkozó jövőbeli 
uniós mechanizmus keretében, aminek 
célja annak biztosítása, hogy a polgári, 
közigazgatási, kereskedelmi és 
eljárásjoggal kapcsolatos nemzeti 
jogalkotási és igazságszolgáltatási 
intézkedések és gyakorlatok összhangban 
legyenek a Charta rendelkezéseivel;

Or. en

Módosítás 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a szervezeteknek, a 
szakszervezeteknek, a civil társadalmi 
szervezeteknek, az emberi jogi 
jogvédőknek és a nemzeti emberi jogi 
intézményeknek kulcsszerepet kell 
játszaniuk a jogállamiság tiszteletben 
tartásának nyomon követésében és a 
független szakértői panel ajánlásainak 
kibocsátásában;

Or. fr

Módosítás 15
Kosma Złotowski
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy a kettős mércék 
létrejöttének, valamint annak megelőzése 
érdekében, hogy pusztán politikai okokból 
a vizsgálatok bizonyos tagállamokra 
koncentrálódjanak, teljes objektivitást kell 
biztosítani a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus részét 
képező értékelési mérőszámok és 
kritériumok kidolgozása során;

Or. pl

Módosítás 16
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság 
koncepciója többek között olyan elveket 
foglal magában, mint a törvényesség; a 
jogbiztonság; a végrehajtó hatalom 
önkényességének tilalma; a független és 
pártatlan bíróságok által biztosított 
hatékony jogvédelem és bírósági 
felülvizsgálat; a hatalmi ágak 
szétválasztása; továbbá a törvény előtti 
egyenlőség;

Or. en

Módosítás 17
Heidi Hautala

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli a Bizottság által a 
jogállamiság tiszteletben tartásának uniós 
szintű felügyeletére szolgáló horizontális 
ellenőrzési rendszer – egy jogállamisági 
felülvizsgálati ciklus formájában történő – 
létrehozása érdekében tett lépéseket, 
azonban felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Parlament többszöri kérésének 
megfelelően az EUMSZ 295. cikkének 
keretében dolgozza ki részletesebben az 
erre irányuló javaslatot; úgy véli, hogy 
egy ilyen intézkedés elősegítené az uniós 
intézmények közötti hatékonyabb 
koordinációt, emellett egyértelmű 
szabályokat határozna meg az 
intézményközi együttműködés, feladatok 
és felelősségi körök tekintetében;

Or. en

Módosítás 18
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a 
demokráciával, a jogállamisággal és az 
alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmusnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 4. cikkével 
összhangban a tagállamok nemzeti 
identitásának és alapvető politikai, 
alkotmányos és igazságügyi struktúráinak 
tiszteletben tartásán kell alapulnia;

Or. pl

Módosítás 19
Heidi Hautala
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Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemelkedően fontosnak tartja, 
hogy a mechanizmus keretében végzett 
időszakos felülvizsgálat a demokrácia, a 
jogállamiság és az alapvető jogok közötti 
elválaszthatatlan kapcsolaton alapuljon, 
és magában foglalja a demokráciára, a 
jogállamiságra és az alapvető jogokra 
vonatkozó európai uniós paktumról szóló 
intézményközi megállapodás tervezetére 
irányuló parlamenti javaslat 7. cikkében 
felsorolt valamennyi szempontot;

Or. en

Módosítás 20
Heidi Hautala

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a demokráciáról, a 
jogállamiságról és az alapvető jogokról 
szóló éves jelentés kidolgozását támogató 
független szakértőkből álló reprezentatív 
testület létrehozását, mint az időszakos 
értékelés vélt és tényleges objektivitásának 
és függetlenségének megerősítésére 
szolgáló eszközt;

Or. en

Módosítás 21
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatás függetlensége szerves 
részét képezi az igazságügyi 
döntéshozatalnak, és a hatékony 
jogvédelem alapelvéből eredő 
követelmény, amelyet az EUSZ 19. cikke 
határoz meg; hangsúlyozza, hogy minden 
nemzeti bíróság egyúttal európai uniós 
bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a rendelkezésére álló valamennyi 
eszközt használja fel a nemzeti kormányok 
által az igazságszolgáltatási rendszerük 
függetlenségének veszélyeztetésére tett 
kísérletek ellen, illetve annak érdekében, 
hogy a Parlamentet időben 
tájékoztathassa az ilyen helyzetekről; 
rámutat a 2020. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla azon következtetésére, 
miszerint a polgárok pontosan érzékelik, 
hogy az igazságügyi rendszereik 
függetlensége hiányának legfőbb oka a 
kormány és a politikusok általi 
beavatkozás; ezzel összefüggésben 
megvédi azt az álláspontot, miszerint a 
hatalmi ágak szétválasztásának elve 
magában foglalja azt is, hogy a bírákra 
kivetett fegyelmi szankciókat kivizsgáló és 
az ilyen szankciókról határozó 
személyeket politikai befolyástól mentes 
módon kell kijelölni, és azokat a bírákat, 
akik a meglévő nemzeti 
igazságszolgáltatási tanácsok tagjai, a 
szakma képviselőinek kell jelölniük, 
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kiválasztaniuk, illetve megválasztaniuk;

Or. en

Módosítás 22
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
valamennyi hatóságának minden esetben 
a törvények keretein belül, a 
demokráciákban az alapvető jogokból 
eredő értékeket tiszteletben tartva kell 
működniük, a jogállamiságnak 
elengedhetetlen támaszaként szolgáló 
független és pártatlan bírósági rendszer 
ellenőrzése alatt; hangsúlyozza, hogy a 
bíróságok függetlenségének követelménye 
alapvető feltétele a hatékony 
jogvédelemhez és a tisztességes 
tárgyaláshoz való alapjognak, valamint 
annak, hogy az uniós jogból származtatott 
valamennyi anyagi és eljárási jog 
garantáltan védelmet élvezzen; 
hangsúlyozza, hogy minden nemzeti 
bíróság egyúttal európai uniós bíróság is, 
amely egyaránt felelős az uniós jog 
alkalmazásáért és az EUMSZ 267. cikke 
szerinti, előzetes döntéshozatalra irányuló 
eljárás kezdeményezéséért az uniós jog 
következetes és egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások 
elsősorban a bíróságok függetlenségének 
csorbítására tettek kísérletet, és az Európai 
Unió működésének jogi, politikai és 
gazdasági alapjait kérdőjelezték meg;

Or. ro

Módosítás 23
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Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; megismétli azt a 
felhívását, hogy a fenti kérdések nyomon 
követésére szolgáló jelenlegi, részlegesen 
alkalmazandó eszközöket, mint például a 
Bulgáriára és Romániára vonatkozó 
együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmust egy, az összes tagállamra 
alkalmazható alapos és összehangolt 
elemzéssel váltsák fel; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

Or. en

Módosítás 24
Christian Sagartz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok és az 
ügyvédek függetlenségének követelménye 
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feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

alapvető feltétele a hatékony 
jogvédelemhez és a tisztességes 
tárgyaláshoz való alapjognak, valamint 
annak, hogy az uniós jogból származtatott 
valamennyi jog garantáltan védelmet 
élvezzen; hangsúlyozza, hogy minden 
nemzeti bíróság egyúttal európai uniós 
bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet; hangsúlyozza, hogy az 
Alapjogi Charta 47. cikkének megfelelően 
minden polgárnak joga van független 
ügyvéd által biztosított tanácsadáshoz, 
védelemhez és képviselethez;

Or. en

Módosítás 25
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások 
elsősorban a bíróságok függetlenségének 
csorbítására tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen;

Or. pl
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Módosítás 26
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások 
elsősorban a bíróságok függetlenségének 
csorbítására tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza;

Or. fr

Módosítás 27
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
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alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

alkalmazza, ezért határozatát a többi 
nemzeti és európai bíróságnak tiszteletben 
kell tartania és garantálnia kell; aggasztja, 
hogy a jogállamiság elleni legutóbbi 
támadások elsősorban a bíróságok 
függetlenségének csorbítására tettek 
kísérletet;

Or. es

Módosítás 28
Geoffroy Didier

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a jogállamiság 
elleni legutóbbi támadások elsősorban a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támaszai 
a független és pártatlan bírósági rendszer, a 
jogbiztonság, az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés, a 
megkülönböztetésmentesség és a törvény 
előtti egyenlőség; hangsúlyozza, hogy a 
bíróságok függetlenségének követelménye 
alapvető feltétele a hatékony 
jogvédelemhez és a tisztességes 
tárgyaláshoz való alapjognak, valamint 
annak, hogy az uniós jogból származtatott 
valamennyi jog garantáltan védelmet 
élvezzen; hangsúlyozza, hogy minden 
nemzeti bíróság egyúttal európai uniós 
bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; célja, hogy megelőzze a 
jogállamiság elleni lehetséges 
támadásokat, például azokat, amelyek a 
bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

Or. en

Módosítás 29
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások 
elsősorban a bíróságok függetlenségének 
csorbítására tettek kísérletet;

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer, 
amely egyúttal az Európa-párti és 
integrációs érdekek tekintetében is 
független és pártatlan; hangsúlyozza, hogy 
a bíróságok függetlenségének 
követelménye alapvető feltétele a hatékony 
jogvédelemhez és a tisztességes 
tárgyaláshoz való alapjognak, valamint 
annak, hogy az uniós jogszabályok által 
garantált valamennyi jog védelmet 
élvezzen; hangsúlyozza, hogy minden 
nemzeti bíróságnak védenie kell a nemzeti 
alkotmányokat az uniós jog ultra vires 
értelmezésével szemben;

Or. en

Módosítás 30
József Szájer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támasza a 
független és pártatlan bírósági rendszer; 
hangsúlyozza, hogy a bíróságok 
függetlenségének követelménye alapvető 
feltétele a hatékony jogvédelemhez és a 
tisztességes tárgyaláshoz való alapjognak, 
valamint annak, hogy az uniós jogból 
származtatott valamennyi jog garantáltan 
védelmet élvezzen; hangsúlyozza, hogy 
minden nemzeti bíróság egyúttal európai 
uniós bíróság is, amidőn az uniós jogot 
alkalmazza; aggasztja, hogy a 
jogállamiság elleni legutóbbi támadások 
elsősorban a bíróságok függetlenségének 

2. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamiságnak elengedhetetlen támaszai 
a független és pártatlan bírósági rendszer, a 
jogbiztonság, az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés, a 
megkülönböztetésmentesség és a törvény 
előtti egyenlőség; hangsúlyozza, hogy a 
bíróságok függetlenségének követelménye 
alapvető feltétele a hatékony 
jogvédelemhez és a tisztességes 
tárgyaláshoz való alapjognak, valamint 
annak, hogy az uniós jogból származtatott 
valamennyi jog garantáltan védelmet 
élvezzen; célja, hogy megelőzze a 
jogállamiság elleni lehetséges 
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csorbítására tettek kísérletet; támadásokat, különösen azokat, amelyek 
a bíróságok függetlenségének csorbítására 
tettek kísérletet;

Or. en

Módosítás 31
Daniel Buda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli a 2019 májusában tett 
nagyszebeni nyilatkozat jelentőségét, 
amelyben az európai vezetők egyhangúlag 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 
jövőben is védeni fogják az életmódunkat, 
a demokráciát és a jogállamiságot az 
Európai Unióban; ebből a célból felhívja 
a Bizottságot, az Európai Tanácsot és az 
Európai Unió Tanácsát, hogy kezelje 
prioritásként az erre a területre irányuló 
intézkedéseket, különösen a Covid19-
válságot követően, amely több 
tagállamban autokratikus és illiberális 
tendenciáknak adott teret;

Or. ro

Módosítás 32
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a magasabb 
hierarchikus szinten lévő testületek 
bírósági határozatainak más tagállamok 
alacsonyabb szintű bírósági szervei nem 
mondhatnak ellent, és azokat nem 
kérdőjelezhetik meg; hangsúlyozza, hogy 



PE655.686v01-00 22/52 AM\1210302HU.docx

HU

a fokozottabb igazságügyi együttműködés 
és hatékonyság érdekében tiszteletben kell 
tartani a tagállamok legmagasabb szintű 
igazságügyi szerveinek szuverenitását és 
függetlenségét, mivel ezek jelentik az 
ország jogállamiságának maximális 
garanciáját;

Or. es

Módosítás 33
József Szájer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
jogállamisággal összefüggésében és a 
demokrácia elve alapján meghatározott 
követelményrendszert eredetileg azért 
hozták létre, hogy javuljon az uniós 
intézmények demokratikus működése és 
hatékonysága, és ezáltal lehetővé tegyék 
számukra a feladataiknak egy egységes 
intézményi keretben történő elvégzését;

Or. en

Módosítás 34
Geoffroy Didier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a 
jogbiztonság elve elengedhetetlen az 
igazságszolgáltatási rendszerekbe és a 
jogállamiságba vetett bizalomhoz. Az is 
elengedhetetlen, hogy a produktív üzleti 
megállapodások fejlődést és gazdasági 
előrehaladást eredményezzenek.
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Or. en

Módosítás 35
József Szájer

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. Hangsúlyozza, hogy Európai 
Uniónak teljesítenie kell az intézményei 
vizsgálatával kapcsolatos feladatát annak 
megállapítása érdekében, hogy 
működésük megfelel-e a demokrácia és a 
jogállamiság elvének;

Or. en

Módosítás 36
Heidi Hautala

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság, a bírói 
függetlenség és az alapvető jogok 
előmozdítására, valamint ki kell terjednie a 
készségfejlesztésre és nem jogi kérdésekre 
is annak érdekében, hogy a bírák 
felkészültebbek legyenek a nem kívánt 
nyomásgyakorlás elhárítására; felszólítja a 
Bizottságot, hogy fokozza az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos 



PE655.686v01-00 24/52 AM\1210302HU.docx

HU

tájékoztatási tevékenységét a Chartával 
foglalkozó, a tagállami bíráknak és jogi 
szakembereknek szóló képzési modulok 
népszerűsítése és finanszírozása révén;

Or. en

Módosítás 37
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására; 
rámutat a 2020. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla azon következtetésére, 
miszerint nem minden tagállam kínál az 
IT-készségekkel, a bírósági igazgatással és 
az igazságügyi etikával kapcsolatos 
képzéseket, valamint az ilyen képzésben 
részesülő bírák aránya a legtöbb 
országban alacsony;

Or. en

Módosítás 38
Gunnar Beck

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság 
elvein alapuló – európai közös jogi 
kultúra erősítése érdekében; véleménye 
szerint az európai igazságügyi képzésre 
irányuló jövőbeli stratégiának még 
nagyobb súlyt kell helyeznie a 
jogállamiság és a bírói függetlenség 
előmozdítására, valamint ki kell terjednie 
a készségfejlesztésre és nem jogi 
kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása érdekében, és 
hogy az ilyen képzésnek ki kell terjednie a 
Szerződések értelmezésére vonatkozó 
megfelelő szabályok és a Szerződéseken 
alapuló nemzetközi bíróságok 
hatáskörének a Szerződések jogáról szóló 
1969. évi bécsi egyezménynek megfelelően 
történő tanítására, és ezeket a képzéseket 
az EU-n kívüli olyan intézményeknek, 
illetve jogi szakembereknek kell tartaniuk, 
akiknek nem fűződik semmilyen 
személyes, szakmai vagy pénzügyi érdeke 
az Európai Unió hatásköreinek 
kibővítéséhez, sem pedig az Uniós 
tagállamok szuverén jogának 
érvényesítéséhez, mivel ezeket a 
Szerződések egyértelmű és pontos szövege 
vitathatatlanul az EU-ra ruházta;

Or. en

Módosítás 39
Emil Radev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
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kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás 
elhárítására; ebben a tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki az 
igazságügyi képzésre vonatkozó közös 
szabványokat, és mozdítsa elő az 
igazságügyi képzéssel kapcsolatos 
intézményi együttműködést az EU-ban;

Or. bg

Módosítás 40
Stéphane Séjourné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 
bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
ilyen képzéseknek megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani, és az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt és 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására és még több 
erőforrást kell erre a célra elkülönítenie, 
valamint ki kell terjednie a 
készségfejlesztésre és nem jogi kérdésekre 
is annak érdekében, hogy a bírák 
felkészültebbek legyenek a nem kívánt 
nyomásgyakorlás elhárítására;

Or. en

Módosítás 41
Geoffroy Didier
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy 
a bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie az olyan ikt-képzésekre, 
amelyek célja a digitalizációhoz való 
alkalmazkodás, az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés új technológiák 
segítségével történő elősegítése, továbbá a 
bírák készségfejlesztésének lehetővé tétele;

Or. en

Módosítás 42
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint ki 
kell terjednie a készségfejlesztésre és nem 
jogi kérdésekre is annak érdekében, hogy a 

3. hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatásban dolgozók képzése 
alapvető fontosságú az uniós jog helyes 
alkalmazása és végrehajtása, azaz a – 
kölcsönös bizalom és a jogállamiság elvein 
alapuló – európai közös jogi kultúra 
erősítése érdekében; véleménye szerint az 
európai igazságügyi képzésre irányuló 
jövőbeli stratégiának még nagyobb súlyt 
kell helyeznie a jogállamiság és a bírói 
függetlenség előmozdítására, valamint 
tartalmaznia kell társadalomtudományi 
képzést is annak érdekében, hogy a bírák 
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bírák felkészültebbek legyenek a nem 
kívánt nyomásgyakorlás elhárítására;

felkészültebbek legyenek a nem kívánt 
nyomásgyakorlás elhárítására;

Or. fr

Módosítás 43
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kitart amellett, hogy elegendő 
finanszírozásra van szükség mind a 
szakemberek képzéséhez, mind a 
bíróságok megfelelő mindennapi 
működéséhez, többek között a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében; ezért erősen ösztönzi a 
tagállamokat, hogy növeljék a 
bíróságoknak szentelt nemzeti 
költségvetésüket, amennyiben az nem teszi 
lehetővé az igazságszolgáltatási szervek 
megfelelő működését, többek között a 
méltó fogvatartási körülmények 
garantálása, a börtönök túlzsúfoltságának 
megakadályozása és a bebörtönzést 
helyettesítő megfelelő alternatívák 
meglétének biztosítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 44
Daniel Buda

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli, hogy ez idáig az európai 
hálózatok alapvető szerepet játszottak az 
elképzeléseknek és a bevált 
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gyakorlatoknak az EU igazságügyi 
rendszerén belüli cseréjének 
elősegítésében; sürgeti a Bizottságot, hogy 
határozzon meg további intézkedéseket az 
ilyen hálózatok, például az Európai 
Igazságügyi Képzési Hálózat támogatása 
céljából, hogy a jogállamiságot elősegítő 
projektekre összpontosíthassanak, 
különösen azokban a tagállamokban, 
amelyek ilyen problémákkal 
szembesülnek;

Or. ro

Módosítás 45
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. elítéli a bírákkal és az ügyészekkel 
szembeni bármilyen kényszert, zaklatást, 
nyomást, megfélemlítést és/vagy fizikai 
vagy verbális erőszakot, különösen a 
magánéletükben, a lakásaikban vagy a 
családi környezetükben; úgy véli, hogy a 
bíráknak és az ügyvédeknek képesnek kell 
lenniük hivatásuk gyakorlására anélkül, 
hogy állami hatóságok vagy 
tisztségviselők megkérdőjeleznék 
legitimitásukat, hozzáértésüket vagy 
függetlenségüket;

Or. es

Módosítás 46
Emil Radev

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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3a. hangsúlyozza az uniós joggal és a 
tagállami jogrendszerekkel kapcsolatos 
ismeretek elsajátítása elősegítésének, a 
tagállamok bírái és ügyészei közötti 
megértés, bizalom és együttműködés 
fokozásának, valamint a polgárok 
igazságügyi szakemberekbe vetett bizalma 
megerősítésének fontosságát;

Or. bg

Módosítás 47
Daniel Buda

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e különbségek 
okait, és kezelje ezeket a jövőbeli európai 
igazságügyi képzési stratégia keretében, 
továbbá értékelje e különbségek hatását a 
tagállamok igazságszolgáltatásának 
függetlenségére, minőségére és 
hatékonyságára;

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e különbségek 
okait, és kezelje ezeket a jövőbeli európai 
igazságügyi képzési stratégia keretében, 
továbbá értékelje e különbségek hatását a 
tagállamok igazságszolgáltatásának 
függetlenségére, minőségére és 
hatékonyságára; hangsúlyozza az 
alkotmányos felügyeletért felelős szervek 
közötti szorosabb együttműködés 
szükségességét; felszólítja a Bizottságot, 
hogy határozzon meg támogatási 
intézkedéseket az Európai 
Alkotmánybíróságok Konferenciája 
projektjeinek előmozdítása és 
megerősítése érdekében;

Or. ro

Módosítás 48
Gunnar Beck



AM\1210302HU.docx 31/52 PE655.686v01-00

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e 
különbségek okait, és kezelje ezeket a 
jövőbeli európai igazságügyi képzési 
stratégia keretében, továbbá értékelje e 
különbségek hatását a tagállamok 
igazságszolgáltatásának függetlenségére, 
minőségére és hatékonyságára;

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között, és biztosítani kell, 
hogy a tagállamok jogi hagyományait 
tiszteletben tartják, és az uniós jog nem 
ássa alá ezt a gazdag és sokszínű tradíciót 
annál nagyobb mértékben, ami feltétlenül 
szükséges az uniós szabályok közös 
értelmezésének betartásához azokon a 
területeken, ahol az EU nem hagy 
mérlegelési jogkört a tagállamoknak az 
általuk elfogadott közös szabályok 
alkalmazása tekintetében;

Or. en

Módosítás 49
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e különbségek 
okait, és kezelje ezeket a jövőbeli európai 
igazságügyi képzési stratégia keretében, 
továbbá értékelje e különbségek hatását a 
tagállamok igazságszolgáltatásának 
függetlenségére, minőségére és 
hatékonyságára;

4. megállapítja, hogy továbbra is 
jelentős különbségek állnak fenn a 
képzésekben való részvétel terén a 
tagállamok, illetve a különféle jogi 
foglalkozások között; felhívja a 
Bizottságot, hogy azonosítsa e különbségek 
okait, és vegye figyelembe ezeket a 
jövőbeli európai igazságügyi képzési 
stratégia keretében, továbbá értékelje e 
különbségek hatását a tagállamok 
igazságszolgáltatásának függetlenségére, 
minőségére és hatékonyságára;

Or. fr
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Módosítás 50
Heidi Hautala

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében; ösztönzi a Bizottságot és a 
tagállamokat a bíróságok és a jogi 
szakemberek közötti párbeszéd azáltal 
történő további támogatására, hogy 
elősegítik az információk és a bevált 
gyakorlatok rendszeres megosztását a 
demokrácián, a jogállamiságon és az 
alapvető jogokon alapuló uniós 
igazságszolgáltatási térség megerősítése és 
fejlesztése érdekében; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az Európai Ügyészség 
elegendő erőforrással rendelkezzen a 
hatékony működéshez;

Or. en

Módosítás 51
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
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a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében; úgy véli, hogy az előzetes 
döntéseket gyorsabban kell meghozni a 
kiszolgáltatott helyzetek elkerülése 
érdekében, és ehhez a kérdést benyújtó 
ország ügyvédeinek és tisztviselőinek 
részvételét prioritásként kell kezelni, hogy 
időt takarítsanak meg a dokumentumok, 
bizonyítékok, nyilatkozatok stb. fordítása 
és értelmezése során;

Or. es

Módosítás 52
Emil Radev

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy az 
európai bírák és ügyészek készségeinek és 
ismereteinek fejlesztése a jogállamiság 
elvének alkalmazása során a számukra 
felmerülő kihívások azonosítása és 
kezelése tekintetében elő fogja segíteni 
ezen alapelv megsértésének megelőzésére 
szolgáló megfelelő mechanizmusok 
egységes alkalmazását;

Or. bg

Módosítás 53
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

5. emlékeztet arra, hogy az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelmek tisztázzák, 
hogy miként kell az uniós jogot 
végrehajtani; úgy véli, hogy ez az eljárás 
lehetővé teszi az uniós jogszabályok 
egységes értelmezését és végrehajtását; 
rámutat az igazságügyi képzésben rejlő 
potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 54
Gunnar Beck

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, valamint 
a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

5. rámutat a Szerződések 
értelmezésének általánosan elfogadott 
nemzetközi és nem csupán eurocentrikus 
értelmezésére vonatkozó igazságügyi 
képzésben rejlő potenciálra a nemzeti 
bíróságok és az Európai Unió Bírósága 
közötti párbeszéd javítása szempontjából, 
különösen az előzetes döntéshozatalt 
alátámasztó referenciaanyagok 
felhasználása, valamint a hatáskör-
átruházás, a szubszidiaritás és az uniós jog 
saját, vitathatatlan hatáskörén belüli 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 55
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalt alátámasztó 
referenciaanyagok felhasználása, 
valamint a szubszidiaritás és az uniós jog 
elsőbbségének elvei közötti kölcsönhatás 
tekintetében;

5. rámutat az igazságügyi képzésben 
rejlő potenciálra a nemzeti bíróságok és az 
Európai Unió Bírósága közötti párbeszéd 
javítása szempontjából, különösen az 
előzetes döntéshozatalra utalás 
gyakorlatának javítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 56
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli a 2020. évi uniós 
igazságügyi eredménytábla azon 
következtetését, miszerint a tagállamok 
között jelentős különbségek vannak a 
függőben lévő ügyek számát illetően, és 
egyes tagállamokban megnőtt az 
ügyhátralékok aránya; megjegyzi, hogy a 
jogállamiság védelme az 
igazságszolgáltatási rendszerek 
hatékonyságától függ, és az 
igazságszolgáltatás esetében nem 
alkalmazható a „kétsebességes Európa” 
elve;

Or. en
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Módosítás 57
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy egy-egy 
tagállam jogi szabályozását az adott 
jogrendszer legfelsőbb igazságügyi szerve 
ismeri a legjobban; rámutat arra, hogy az 
Európai Unió Bíróságának nem szabad 
beavatkoznia olyan kérdésekben, amelyek 
kizárólag nemzeti hatáskört érintenek;

Or. es

Módosítás 58
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé 
tevő igazságügyi eredménytáblájának és 
az uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését 
adja – ki kellene egészíteniük egymást;

törölve

Or. en

Módosítás 59
Heidi Hautala

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást;

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást; 
ismételten javasolja, hogy az uniós 
igazságügyi eredménytáblát építsék be a 
demokráciával, a jogállamisággal és az 
alapvető jogokkal foglalkozó uniós 
mechanizmus keretében kidolgozott éves 
jelentésbe;

Or. en

Módosítás 60
Emil Radev

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást;

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást; 
szorgalmazza az uniós igazságügyi 
eredménytábla adatainak olyan módon 
történő objektív felhasználását és 
figyelembevételét, hogy az éves 
nyomonkövetési jelentés 
következtetéseiben ne alkalmazzanak 
hátrányos megkülönböztetést egyik 
országgal szemben sem.

Or. bg

Módosítás 61
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Caterina Chinnici

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást;

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást, és 
felhívja a Bizottságot, hogy ismét nyújtson 
be korrupcióellenes jelentéseket, mivel 
ezek szintén hasznos értékelési eszközök, 
azonban 2016 óta nem készültek ilyen 
jelentések;

Or. en

Módosítás 62
Ilhan Kyuchyuk, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Javier Nart

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást;

6. rámutat arra, hogy az EU 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összehasonlítását lehetővé tevő 
igazságügyi eredménytáblájának és az 
uniós értékekről szóló éves 
nyomonkövetési jelentésnek – amely az 
egyes tagállamokban fennálló konkrét 
helyzetek alapos minőségi áttekintését adja 
– ki kellene egészíteniük egymást;

Or. en

Módosítás 63
Heidi Hautala
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy vegye fontolóra a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus 
összekapcsolását a tagállamokban a 
jogállamiság tekintetében fennálló, 
általánossá vált hiányosságok esetén az 
Unió költségvetésének védelméről szóló 
rendeletre irányuló javaslattal a 
jogállamiság és az alapvető jogok 
védelmét és előmozdítását célzó különböző 
uniós eszközök közötti szinergia 
megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 64
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, ideértve a bírósági eljárások 
online követésének lehetőségét, különösen 
a fogyatékossággal élők vagy 
kiszolgáltatott csoportba tartozók – például 
nemzeti kisebbségek tagjai vagy migránsok 
– esetében; ebben az összefüggésben 
rámutat a 2020. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla azon következtetésére, 
miszerint az igazságszolgáltatási területek 
közötti adatgyűjtés továbbra sem 
lehetséges minden tagállamban, és 
emlékeztet arra, hogy a hozzáférés egy 
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értékes és szükséges értékelési eszköz;

Or. en

Módosítás 65
Caterina Chinnici

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok, és különösen a 
kísérő nélküli kiskorúak – esetében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje 
figyelemmel a büntetőeljárás során 
gyanúsított vagy vádlott gyermekek 
részére nyújtandó eljárási biztosítékokról 
szóló (EU) 2016/800 irányelv helyes 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 66
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
valamennyi szintjén segítse elő a gyorsabb 
digitalizációt, alkalmazza a mesterséges 
intelligenciát az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés biztosításának egyik 
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élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

eszközeként, és értékelje a tagállamok által 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

Or. ro

Módosítás 67
Geoffroy Didier

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az eljárások 
meggyorsítása és az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése céljából a 
bírák és a polgárok rendelkezésére 
bocsátott ikt- és más eszközöket, 
különösen a fogyatékossággal élők vagy 
kiszolgáltatott csoportba tartozók – például 
nemzeti kisebbségek tagjai vagy migránsok 
– esetében;

Or. en

Módosítás 68
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
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eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók esetében;

Or. fr

Módosítás 69
Gunnar Beck

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai – esetében;

Or. en

Módosítás 70
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a tagállamok által az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése céljából a polgárok 
rendelkezésére bocsátott ikt- és más 
eszközöket, különösen a fogyatékossággal 
élők vagy kiszolgáltatott csoportba 
tartozók – például nemzeti kisebbségek 
tagjai vagy migránsok – esetében;

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje, egységesítse és egyszerűsítse a 
tagállamok által az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés megkönnyítése céljából a 
polgárok rendelkezésére bocsátott ikt- és 
más eszközöket, különösen a 
fogyatékossággal élők vagy kiszolgáltatott 
csoportba tartozók esetében;
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Or. es

Módosítás 71
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a jogállamiság 
biztosítására szolgáló alábbi uniós 
eszközöknek konzisztensnek kell lenniük 
és ki kell egészíteniük egymást: az uniós 
jogállamisági jelentés, az igazságügyi 
eredménytábla – ami a jogállamisági 
jelentésnek és az európai szemeszter részét 
képező országspecifikus ajánlásoknak is 
az alapja –, az EUSZ 7. cikkében 
meghatározott eljárások, a 
kötelezettségszegési eljárások és a 
következő többéves pénzügyi keret 
jogállamisággal kapcsolatos 
feltételrendszere;

Or. ro

Módosítás 72
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a Bulgáriára és 
Romániára vonatkozó együttműködési és 
ellenőrzési mechanizmust a két 
tagállamban a közelmúltban végrehajtott 
igazságügyi reformok fényében felül kell 
vizsgálni;

Or. ro
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Módosítás 73
Daniel Buda

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza, hogy az uniós 
tagállamok közötti egyenlőség biztosítása 
érdekében a Bulgáriára és Romániára 
vonatkozó együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmust az uniós jogállamisági 
jelentésnek kell felváltania; úgy véli, hogy 
az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmus, és a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmus hatóköre 
és értékelési módszere hasonló, és ezért a 
tagállamok felelősségi körei tekintetében 
ellentmondásokhoz vezethet;

Or. ro

Módosítás 74
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja kiemelt figyelemmel, hogy a 
tagállamokban megfelelően finanszírozott 
jogsegélyrendszerek működnek-e, illetve 
vizsgálja a nyújtott jogi segítség 
minőségét, és értékelje, hogy jelenleg mely 
akadályok gátolják a jövedelemmel nem 
rendelkező polgárokat az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférésben;

8. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja kiemelt figyelemmel, hogy a 
tagállamokban megfelelően finanszírozott 
jogsegélyrendszerek működnek-e, illetve 
vizsgálja a nyújtott jogi segítség 
minőségét, és értékelje, hogy jelenleg mely 
akadályok gátolják a jövedelemmel nem 
rendelkező polgárokat az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférésben; hasonlóképpen, felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a jogi 
költségek megtéríthetőségét, mivel ez 
szintén egy visszatartó erejű tényező lehet 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
tekintetében; kiemeli a 2020. évi uniós 
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igazságügyi eredménytábla azon 
következtetését, miszerint a 
költségmentességhez való hozzáférhetőség 
egyes tagállamokban csökkent az évek 
során; hangsúlyozza, hogy a 
költségmentesség rendelkezésre állása és 
a bírósági díjak mértéke jelentős hatást 
gyakorolhat az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésre, és visszatartó erejű 
lehet a szegénységben élők számára;

Or. en

Módosítás 75
Kosma Złotowski

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja kiemelt figyelemmel, hogy a 
tagállamokban megfelelően finanszírozott 
jogsegélyrendszerek működnek-e, illetve 
vizsgálja a nyújtott jogi segítség 
minőségét, és értékelje, hogy jelenleg mely 
akadályok gátolják a jövedelemmel nem 
rendelkező polgárokat az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges 
hozzáférésben;

8. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja kiemelt figyelemmel, hogy a 
tagállamokban megfelelően finanszírozott 
jogsegélyrendszerek működnek-e, vizsgálja 
a nyújtott jogi segítség minőségét és 
megfizethetőségét, illetve a bírósági 
eljárások hosszát és átláthatóságát, és 
értékelje, hogy jelenleg mely akadályok 
gátolják a jövedelemmel nem rendelkező 
polgárokat az igazságszolgáltatáshoz való 
tényleges hozzáférésben;

Or. pl

Módosítás 76
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy a Charta 41. cikke 
elismeri az EU-n belüli megfelelő 
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ügyintézéshez való jogot; megállapítja, 
hogy az Unió hatásköreinek bővülésével a 
polgárok egyre többször kerülnek 
kapcsolatba úgy az Unió intézményeivel, 
szerveivel és hivatalaival, hogy az eljárási 
jogaik védelme nem mindig megfelelő; 
megjegyzi, hogy az Uniónak megfelelő 
ügyintézésre vonatkozó meglévő szabályai 
és elvei igen sokféle jogforrásban 
elszórtan találhatók meg; hangsúlyozza, 
hogy egy olyan Unióban, amelyben a 
jogállamiság érvényesül, biztosítani kell, 
hogy az eljárási jogok és kötelezettségek 
meghatározása, kialakítása és teljesülése 
mindig megfelelő legyen; emlékeztet a 
nyitott, hatékony és független európai 
uniós igazgatásról szóló, 2013. január 15-i 
és 2016. június 9-i állásfoglalásaira; úgy 
véli, hogy az Uniónak példával kell elől 
járnia, és el kell fogadnia egy 
közigazgatási eljárási szabályzatot, és e 
tekintetben ismételten felszólítja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 
az Európai Unió közigazgatási 
eljárásáról;

Or. en

Módosítás 77
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. elítél minden olyan esetet, amikor 
a bírósági intézkedésekkel vissza lehet élni 
azon értékek és jogok kárára, amelyek 
védelmére a jogrendszerek hivatottak; 
sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgáljon ki 
alaposan minden olyan esetet, amikor a 
bírósági intézkedések bevezetését és az 
alperes számára felmerülő költségeit a 
tagállamokban olyan célokra használják, 
amelyek a jogállamiság kultúrája, például 
a szabad és sokszínű média megléte, 
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illetve a független tudományos 
szakemberek, kutatók, szakszervezeti 
tagok, emberijog-védők és civil társadalmi 
szervezetek ellen irányulnak; továbbá 
felhívja a Bizottságot, hogy a Szerződések 
által ráruházott hatásköröknek 
megfelelően tegyen meg minden 
szükséges intézkedést az ilyen gyakorlatok 
megszüntetése érdekében, és biztosítsa 
azok elszámoltathatóságát, akik az ilyen 
gyakorlatok előfordulását lehetővé tették;

Or. en

Módosítás 78
Heidi Hautala

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy a visszaélést 
bejelentő személyek kritikus szerepet 
vállalnak a jogállamiság védelme 
érdekében a tagállamokban; felhívja a 
Bizottságot, hogy kövesse szorosan 
figyelemmel az uniós jog megsértését 
bejelentő személyek védelméről szóló 
(EU) 2019/1937 irányelv átültetését és 
alkalmazását;

10. hangsúlyozza, hogy a visszaélést 
bejelentő személyek kritikus szerepet 
vállalnak a jogállamiság védelme 
érdekében az EU-ban és a tagállamokban; 
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
szorosan figyelemmel az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek 
védelméről szóló (EU) 2019/1937 irányelv 
átültetését és alkalmazását;

Or. en

Módosítás 79
Jorge Buxadé Villalba

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 

törölve
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fennálló, nemi hovatartozással 
kapcsolatos, illetve kulturális szakadékok 
kezelésére e rendszerek minőségének, 
hatékonyságának és függetlenségének 
javítása érdekében.

Or. es

Módosítás 80
Gunnar Beck

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással 
kapcsolatos, illetve kulturális szakadékok 
kezelésére e rendszerek minőségének, 
hatékonyságának és függetlenségének 
javítása érdekében.

11. véleménye szerint ha a szigorú 
értelemben vett egyenlőség gyakorlatilag 
lehetetlen, a komplex egyenlőséget 
legjobban egy, az „öröm kontra fájdalom” 
mérlegelésén alapuló átfogó 
megközelítéssel lehet elérni, amely 
nemcsak a politikai szempontból előnyben 
részesített nemmel, az LMBT-
személyekkel és az etnikai kisebbségekkel 
kapcsolatos aggályokat veszi figyelembe, 
hanem célul tűzi ki a kényszerű vagy 
érdemtelen társadalmi előnyök 
kiegyenlítését a nem módosítható változók 
ás az állami intézkedéssel kiigazítható 
változók kiegyenlítése révén.

Or. en

Módosítás 81
Tiemo Wölken

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
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fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében.

fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében; 
kiemeli a 2020. évi uniós igazságügyi 
eredménytábla azon következtetését, 
miszerint a legtöbb tagállamban a 
legfelsőbb bíróságok szintjén a női bírák 
aránya továbbra sem éri el az 50%-ot;

Or. en

Módosítás 82
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében.

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, 
elfogulatlanságának, hatékonyságának és 
függetlenségének javítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 83
Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi és etnikai hovatartozással 
kapcsolatos, illetve kulturális szakadékok 
kezelésére e rendszerek minőségének, 
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és függetlenségének javítása érdekében. hatékonyságának és függetlenségének 
javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 84
Geoffroy Didier

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében.

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos 
szakadékok kezelésére és a sokszínűség 
előmozdítására e rendszerek minőségének, 
hatékonyságának és függetlenségének 
javítása érdekében.

Or. en

Módosítás 85
Manon Aubry

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 86
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Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos, 
illetve kulturális szakadékok kezelésére e 
rendszerek minőségének, hatékonyságának 
és függetlenségének javítása érdekében.

11. véleménye szerint szükség van a 
tagállamok igazságügyi rendszereinek 
összetételében és szerkezetében makacsul 
fennálló, nemi hovatartozással kapcsolatos 
szakadékok kezelésére e rendszerek 
minőségének, hatékonyságának és 
függetlenségének javítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 87
Daniel Buda

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani az ágazati 
„Jogérvényesülés” és „Jogok és értékek” 
programok számára, mivel e programok 
célja az igazságügyi rendszerek, a 
jogállamiság és az uniós értékek közös 
európai kultúrájának előmozdítása és 
fejlesztése.

Or. ro

Módosítás 88
Gilles Lebreton, Gunnar Beck

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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11a. emlékeztet arra, hogy a bírák 
felvétele során a szakmai kompetenciának 
kell az elsődleges szempontnak lennie az 
etnikai származásuk, valamint vallási 
hovatartozásuk figyelembevétele nélkül.

Or. fr

Módosítás 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. úgy véli, hogy a demokráciával, a 
jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak a 
tagállamoknak járó pénzügyi támogatások 
feltételrendszerének központi elemévé kell 
válnia;

Or. fr


