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Módosítás 1
Johannes Voggenhuber

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a Lisszaboni Szerződés 
megszilárdítja az Unió intézményi 
egyensúlyát, abban az értelemben, hogy 
megerősíti valamennyi politikai intézmény 
alapvető funkcióit, ezáltal erősítve az 
intézményi keretrendszerben betöltött 
szerepeiket, amelyben az intézmények 
közötti együttműködés az Unió integrációs 
folyamata sikerének kulcsfontosságú 
eleme,

törölve

Or. de

Módosítás 2
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel – bár az új szerződés célja az 
Európai Tanács elnökségének és a Tanács 
összetartozásának egyszerűsítése és 
fokozása – az Európai Tanács különálló 
elnöksége és a Külügyi Tanács (valamint 
az Eurogroup) együttélése a Tanács más 
formációinak elnökségét jellemző rotációs 
rendszer fenntartásával együtt 
csökkenthetik az Unió működőképességét,

E. mivel – bár az új szerződés célja az 
Európai Tanács elnökségének és a Tanács 
összetartozásának egyszerűsítése és 
fokozása – az Európai Tanács különálló 
elnöksége és a Külügyi Tanács (valamint 
az Eurogroup) együttélése a Tanács más 
formációinak elnökségét jellemző rotációs 
rendszer fenntartásával együtt kezdetben 
valószínűleg bonyolultabbá teszik az Unió 
működését,

Or. el
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Módosítás 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ga. mivel a nők és férfiak egyenlő 
képviselete a határozathozatali 
folyamatokban nemzetközileg elismert 
előfeltétele a demokráciának, és 
elengedhetetlen lépést jelent a 
demokratikusabb Unió irányába;

Or. en

Módosítás 4
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ga. mivel a nők és férfiak egyenlő 
képviselete a határozathozatali 
folyamatokban nemzetközileg elismert 
előfeltétele a demokráciának, és 
elengedhetetlen lépést jelent a 
demokratikusabb Unió irányába;

Or. en

Módosítás 5
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a jelenlegi hétéves pénzügyi 
programozás azt jelenti, hogy az Európai 
Parlament és a Bizottság a teljes 

J. mivel a jelenlegi hétéves pénzügyi 
programozás esetleg azt jelentheti, hogy az 
Európai Parlament és a Bizottság a teljes 
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jogalkotási ciklus és mandátumuk ideje 
alatt időnként nem hozhatnak majd 
alapvető politikai és pénzügyi döntéseket 
az elődjeik által elfogadott és a 
mandátumuk végéig tartó keret határai 
közé szorítva,

jogalkotási ciklus és mandátumuk ideje 
alatt időnként nem hozhatnak majd 
alapvető politikai és pénzügyi döntéseket 
az elődjeik által elfogadott és a 
mandátumuk végéig tartó keret határai 
közé szorítva, erre azonban megoldást 
jelenthet a Parlament és a Bizottság 
mandátumával egybeeső ötéves pénzügyi 
programozás Lisszaboni Szerződés által 
kínált lehetősége,

Or. el

Módosítás 6
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a Lisszaboni Szerződés egy új és 
átfogó megközelítést vezet be az Unió 
külpolitikája felé – jóllehet a 
döntéshozatali eljárások külön 
mechanizmusaival a közös kül- és 
biztonságpolitikához (KKBP) kapcsolódó 
ügyek vonatkozásában –, valamint egy 
különleges külső szolgálat támogatásával 
létrehozza a főképviselő/alelnök kettős 
posztját, amely ezen új és integrált 
megközelítés működőképessé tételének 
kulcsfontosságú tényezője,

J. mivel a Lisszaboni Szerződés egy új és 
átfogó megközelítést vezet be az Unió 
külpolitikája felé – jóllehet a 
döntéshozatali eljárások külön 
mechanizmusaival a közös kül- és 
biztonságpolitikához (KKBP) kapcsolódó 
ügyek vonatkozásában –, valamint egy 
különleges külső szolgálat támogatásával 
létrehozza a Bizottság alelnöke 
(főképviselő) kettős posztját, amely ezen új 
és integrált megközelítés működőképessé 
tételének kulcsfontosságú tényezője;

(A szöveg egészét érintő módosítás)

Or. en

Módosítás 7
Jean-Luc Dehaene

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel az Európai Tanács 2008. 
december 11-én és 12-én egyetértett 
abban, hogy a Lisszaboni Szerződés év 
végéig történő hatálybalépése esetén élne a 
Szerződés által biztosított lehetőséggel a 
Bizottság jelenlegi összetételének –
tagállamonként egy tag – megőrzése 
érdekében,

L. mivel az Európai Tanács 2008. 
december 11–12-i ülésén egyetértett 
abban, hogy a Lisszaboni Szerződés év 
végéig történő hatálybalépése esetén élne a 
Szerződés által biztosított lehetőséggel a 
Bizottság jelenlegi összetételének –
tagállamonként egy tag – megőrzése 
érdekében,

Or. nl

Módosítás 8
Johannes Voggenhuber

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződésben 
foglalt intézményi újításokat, amelyek egy 
megújult és megerősített intézményi 
egyensúly feltételeit teremtik meg az 
Unióban, hatékonyabb, nyitottabb és 
demokratikusabb működést lehetővé téve 
az intézmények számára, és képessé téve
az Uniót arra, hogy a polgárok elvárásaihoz 
közelebb álló, jobb eredményeket érjen el, 
és hogy a nemzetközi életben betöltött 
globális szerepét kiteljesíthesse;

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződésben 
foglalt intézményi újításokat, amelyek 
lehetővé teszik az intézmények
hatékonyabb, nyitottabb és 
demokratikusabb működését, és képessé 
teszik az Uniót arra, hogy a polgárok 
elvárásaihoz közelebb álló, jobb 
eredményeket érjen el, és hogy a 
nemzetközi életben betöltött globális 
szerepét kiteljesíthesse;

Or. de

Módosítás 9
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. elismeri azonban, hogy az intézményi 
átláthatóság megszokott hiánya a 
Lisszaboni Szerződésben is fennmarad; 
intézményi szempontból kockázatosnak 
tartja olyan intézményi újítások 
bevezetését, mint az Európai Tanács nem 
váltakozva betöltött elnöki tiszte és a 
főképviselő anélkül, hogy pontosan 
tisztáznák, hogyan működnek majd 
pontosan ezek az újítások, és milyen 
hatással lesznek az intézmények közötti 
viszonyra; ezért sajnálja, hogy több olyan 
tárgyban is intézményközi megállapodásra 
van szükség, amelyeket a Lisszaboni 
Szerződésben kellett volna tisztázni;

Or. nl

Módosítás 10
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. úgy véli, hogy a kinevezések során 
tiszteletben kell tartani a nemek közötti 
egyensúlyt; a három pozíciót – az Európai 
Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a 
főképviselő/alelnök – nem tölthetik be 
ugyanolyan nemű vagy nemzetiségű vagy 
ugyanabba a pártba tartozó személyek;

Or. en

Módosítás 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. úgy véli, hogy a kinevezések során 
tiszteletben kell tartani a nemek közötti 
egyensúlyt; a három pozíciót – az Európai 
Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a 
főképviselő/alelnök – nem tölthetik be 
ugyanolyan nemű személyek;

Or. en

Módosítás 12
Johannes Voggenhuber

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

8a. ezzel összefüggésben hangsúlyozza a 
Tanácsnak és a Bizottságnak történő 
kérdésfeltevéshez való jog révén az 
európai parlamenti képviselők 
rendelkezésére álló ellenőrzési jogkörök 
védelmének és az ilyen kérdések 
megválaszolására vonatkozó határidők 
betartásának nagy jelentőségét; kéri a 
többi intézményt e kérdésfeltevéshez való 
jog egyértelmű elismerésére, és felhívja a 
Tanácsot, hogy építse azt be eljárási 
szabályzatába;

Or. de

Módosítás 13
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. fenntartja, hogy az Európai 
Parlamentnek magának kell végrehajtania a 

9. fenntartja, hogy az Európai 
Parlamentnek magának kell végrehajtania a 
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szükséges belső reformokat annak 
érdekében, hogy felépítését, eljárásait és 
munkamódszereit az új hatáskörökhöz, 
valamint a Lisszaboni Szerződésből eredő 
megerősített programozási 
követelményekhez és az intézményközi 
együttműködéshez igazítsa; érdeklődéssel 
várja a parlamenti reformmal foglalkozó 
munkacsoport következtetéseit, és 
emlékeztet arra, hogy illetékes bizottsága 
jelenleg munkálkodik Eljárási 
Szabályzatának átdolgozásán, hogy azt a 
Lisszaboni Szerződéshez1 igazítsa;

szükséges belső reformokat annak 
érdekében, hogy felépítését, eljárásait és 
munkamódszereit az új hatáskörökhöz, 
valamint a Lisszaboni Szerződésből eredő 
megerősített programozási 
követelményekhez és az intézményközi 
együttműködéshez1 igazítsa; érdeklődéssel 
várja a parlamenti reformmal foglalkozó 
munkacsoport következtetéseit, és 
emlékeztet arra, hogy illetékes bizottsága 
jelenleg munkálkodik Eljárási 
Szabályzatának átdolgozásán, hogy azt a 
Lisszaboni Szerződéshez2 igazítsa;

1A Richard Corbett által készített jelentéstervezet a 
Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a 
plenáris ülés munkájával és a saját kezdeményezésű 
jelentésekkel kapcsolatos parlamenti reformmal 
foglalkozó munkacsoport javaslatainak fényében 
(PE 400.716 v01-00).

1 A Jo Leinen által előterjesztett jelentéstervezet a 
Parlament új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés 
végrehajtásával kapcsolatos felelősségeiről (PE 
407.780 v02-00).

2 A Richard Corbett által készített jelentéstervezet a 
Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a 
plenáris ülés munkájával és a saját kezdeményezésű 
jelentésekkel kapcsolatos parlamenti reformmal 
foglalkozó munkacsoport javaslatainak fényében 
(PE 400.716 v01-00).

Or. de

Módosítás 14
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés – lábjegyzet

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A Richard Corbett által készített jelentéstervezet a 
Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a 
plenáris ülés munkájával és a saját 
kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos 
parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport 
javaslatainak fényében (PE 400.716 v01-00).

1 A Richard Corbett által készített jelentéstervezet a 
Parlament eljárási szabályzatának általános 
felülvizsgálatáról (PE 405.935 v03-00).

Or. en
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Módosítás 15
Andrzej Wielowieyski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9a. kiemeli az Európai Parlamentnek a 
hatáskörök Bizottságra történő 
átruházásában betöltött új szerepét, 
valamint a felhatalmazáson alapuló és a 
végrehajtási aktusok kapcsán betöltött új, 
felügyeleti szerepét;

Or. en

Módosítás 16
Johannes Voggenhuber

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. üdvözli, hogy az új szerződés a 
szerződések felülvizsgálatára vonatkozó 
kezdeményezési jogot kiterjeszti az 
Európai Parlamentre, elismeri, hogy a 
Parlamentnek joga van a konventben való 
részvételre, és hogy a Parlament 
beleegyezésére van szükség abban az 
esetben, ha az Európai Tanács úgy véli, 
hogy semmi sem indokolja a konvent 
összehívását; úgy véli, hogy ez az 
elismerés amellett szól, hogy tiszteletben 
tartsák az Európai Parlamentnek a 
kormányközi konferencián (IGC) való 
teljes mértékű részvételéhez való jogát, 
amely a Bizottságéhoz hasonló feltételek 
mellett valósul meg; úgy véli, hogy a 
korábbi két kormányközi konferencia 
tapasztalataira építve az intézményközi 
megállapodás a jövőben meghatározhatná a 
kormányközi konferencia 
megszervezésének irányvonalait, 

10. üdvözli, hogy az új szerződés a 
szerződések felülvizsgálatára vonatkozó 
kezdeményezési jogot kiterjeszti az 
Európai Parlamentre, elismeri, hogy a 
Parlamentnek joga van a konventben való 
részvételre, és hogy a Parlament 
beleegyezésére van szükség abban az 
esetben, ha az Európai Tanács úgy véli, 
hogy semmi sem indokolja a konvent 
összehívását; úgy véli, hogy ez az 
elismerés amellett szól, hogy tiszteletben 
tartsák az Európai Parlamentnek a 
kormányközi konferencián (IGC) való 
teljes mértékű részvételéhez való jogát, 
amely a Bizottságéhoz hasonló feltételek 
mellett valósul meg; úgy véli, hogy a 
korábbi két kormányközi konferencia 
tapasztalataira építve az intézményközi 
megállapodás a jövőben meghatározhatná a 
kormányközi konferencia 
megszervezésének irányvonalait, 
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nevezetesen az Európai Parlament 
részvételével és az átláthatósággal 
kapcsolatos kérdéseket illetően;

nevezetesen az Európai Parlament 
részvételével és az átláthatósággal 
kapcsolatos kérdéseket illetően; véleménye 
szerint egy ilyen intézményközi 
megállapodásnak mindenképpen a 
korábbiaknál pluralisztikusabb 
képviseletet kellene garantálnia az 
Európai Parlament számára;

Or. de

Módosítás 17
Andrzej Wielowieyski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10a. üdvözli, hogy az Európai Parlament 
fontosabb szerepet kapott az uniós 
ügynökségek ellenőrzésében; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a Tanáccsal 
együttműködve, intézményközi 
megállapodás révén az ilyen ellenőrzések 
tekintetében világosabb szabályokat kell 
meghatározni;

Or. en

Módosítás 18
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. figyelembe veszi az átmeneti 
intézkedéseket az Európai Parlament 
összetétele tekintetében; emlékeztet arra, 
hogy ezen intézkedések – az Európai 
Tanács 2008. december 11-i és 12-i 
következtetései szerinti – végrehajtása 
esetén ezen intézkedések tekintetében az 

11. tudomásul veszi az Európai Parlament 
összetételére vonatkozó átmeneti 
intézkedéseket az Európai Tanács 2008. 
december 11–12-i következtetéseiben 
foglaltakkal összhangban; megjegyzi, 
hogy a hárommal több német hely 2014-ig 
történő fenntartása átmeneti eltérést jelent 
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Európai Parlament politikai jóváhagyása 
vagy a jóváhagyás kérelmezése szükséges, 
amennyiben az intézkedéseket olyan jogi 
összefüggésben hajtják végre, amely ezen 
jóváhagyást előírja;

a Lisszaboni Szerződéstől, és 
következésképpen a végrehajtás előtt az 
elsődleges jog módosítását teszi 
szükségessé; úgy véli, hogy a 2009 
júniusában előzetesen megválasztott 18 
képviselő a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséig megfigyelőként részt 
vehet az Európai Parlament ülésein; 
ugyanakkor azt gondolja, hogy e 
képviselőknek a szükséges nemzeti jogi 
eljárások lezárása után, egy előre 
meghatározott napon, egyszerre kellene 
teljes jogú képviselővé válniuk; 
emlékezteti a Tanácsot, hogy az Európai 
Parlament összetétele tekintetében a 
Lisszabon Szerződéssel módosított EUSz. 
14. cikkének (2) bekezdése értelmében 
fontos kezdeményezési és jóváhagyási 
jogokat nyer, amelyeket maradéktalanul 
érvényesíteni is kíván;

Or. en

Módosítás 19
Jean-Luc Dehaene

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. figyelembe veszi az átmeneti 
intézkedéseket az Európai Parlament 
összetétele tekintetében; emlékeztet arra, 
hogy ezen intézkedések – az Európai 
Tanács 2008. december 11-i és 12-i 
következtetései szerinti – végrehajtása 
esetén ezen intézkedések tekintetében az 
Európai Parlament politikai jóváhagyása 
vagy a jóváhagyás kérelmezése szükséges, 
amennyiben az intézkedéseket olyan jogi 
összefüggésben hajtják végre, amely ezen 
jóváhagyást előírja;

11. figyelembe veszi az átmeneti 
intézkedéseket az Európai Parlament 
összetétele tekintetében; emlékeztet arra, 
hogy ezen intézkedések – a 2008. 
december 11–12-i Európai Tanács 
következtetései szerinti – végrehajtása 
esetén ezen intézkedések tekintetében az 
Európai Parlament politikai jóváhagyása 
vagy a jóváhagyás kérelmezése szükséges, 
amennyiben az intézkedéseket olyan jogi 
összefüggésben hajtják végre, amely ezen 
jóváhagyást előírja;

Or. nl
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Módosítás 20
Andrzej Wielowieyski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12a. továbbá úgy véli, hogy mivel az 
Európai Tanács csatlakozik az uniós 
intézményi struktúrához, szükség lesz nem 
csupán jogai, hanem kötelezettségei –
ideértve tevékenységeinek esetleges jogi 
ellenőrzését is – egyértelműbb 
meghatározására;

Or. en

Módosítás 21
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. üdvözli az Európai Tanács 
elnökségének hosszú távú állandósítását, 
ami segítséget fog jelenteni a nagyobb 
mértékű folyamatosság, az intézmény 
koherens működése és hasonlóképpen az 
uniós tevékenység koherenciájának 
biztosításában;

16. üdvözli az Európai Tanács 
elnökségének hosszú távú állandósítását, 
ami segítséget fog jelenteni az intézmény 
munkájának és következésképpen az Unió 
fellépéseinek folyamatossága és 
következetessége biztosításában;
hangsúlyozza, hogy az Európai Tanács 
elnökének kinevezésére a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépése után mielőbb 
sort kell keríteni, hogy fenntartható 
legyen az újonnan megválasztott 
Parlament és az új Bizottság 
mandátumának ideje közötti kapcsolat;

Or. en
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Módosítás 22
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. üdvözli az Európai Tanács 
elnökségének hosszú távú állandósítását, 
ami segítséget fog jelenteni a nagyobb 
mértékű folyamatosság, az intézmény 
koherens működése és hasonlóképpen az 
uniós tevékenység koherenciájának 
biztosításában;

15. üdvözli az Európai Tanács hosszú távra 
szóló, állandó elnöki tisztségének 
létrehozását, ami elősegíti annak 
biztosítását, hogy az intézmény munkája és 
ezáltal az uniós fellépések nagyobb 
folytonosságot, hatékonyságot és 
következetességet mutassanak;

Or. el

Módosítás 23
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
19 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

19a. emlékezteti a tagállamokat, hogy 
mindannyian megállapodtak abban, hogy 
csökkentik a soros tanácsi elnökség 
fontosságát, amely ezentúl sem az 
Európai Tanács, sem a Külügyek Tanácsa 
elnöki tisztét nem tölti be;

Or. en

Módosítás 24
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. emlékeztet arra, hogy bár az új 
szerződés szerint az Európai Tanácsot a 

20. emlékeztet arra, hogy bár az új 
szerződés szerint az Európai Tanácsot a 
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Tanács Főtitkárságának kell segítenie, az 
Európai Tanács egyedi kiadásait a 
költségvetés elkülönített részében kell 
meghatározni, amely ugyancsak 
tartalmazza az Európai Tanács elnökére –
akit minden esetben a saját kabinetjének 
kell segítenie – vonatkozó, méltányos 
feltételek mellett létrehozott egyedi 
allokációkat;

Tanács Főtitkárságának kell segítenie, az 
Európai Tanács egyedi kiadásait a 
költségvetés elkülönített részében kell 
meghatározni, amely ugyancsak 
tartalmazza az Európai Tanács elnökére –
akit minden esetben a saját kabinetjének 
kell segítenie – vonatkozó, méltányos 
feltételek mellett létrehozott egyedi 
allokációkat; megállapítja, hogy az egymás 
költségvetésében való részvételre 
vonatkozó, a jogalkotási hatóság két ága 
közötti, kölcsönös bizalmon alapuló 
megállapodás csak annyiban 
alkalmazandó az Európai Tanácsra, 
amennyiben a Bizottságra, mivel az 
Európai Tanács számára a Szerződés 
kifejezetten tiltja jogalkotási szerep 
vállalását;

Or. en

Módosítás 25
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. emlékeztet arra, hogy bár az új 
szerződés szerint az Európai Tanácsot a 
Tanács Főtitkárságának kell segítenie, az 
Európai Tanács egyedi kiadásait a 
költségvetés elkülönített részében kell 
meghatározni, amely ugyancsak 
tartalmazza az Európai Tanács elnökére –
akit minden esetben a saját kabinetjének 
kell segítenie – vonatkozó, méltányos 
feltételek mellett létrehozott egyedi 
allokációkat;

20. emlékeztet arra, hogy bár az új 
szerződés szerint az Európai Tanácsot a 
Tanács Főtitkárságának kell segítenie, az 
Európai Tanács egyedi kiadásait a 
költségvetés elkülönített részében kell 
meghatározni, amely ugyancsak 
tartalmazza az Európai Tanács elnökére –
akit a saját kabinetjének kell segítenie –
vonatkozó, méltányos feltételek mellett 
létrehozott egyedi allokációkat;

Or. de
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Módosítás 26
Johannes Voggenhuber

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22a. aggodalommal szemléli azt a 
tendenciát, hogy a Bizottság a Tanács 
egyfajta „feladatvégrehajtójává” válik; 
sürgeti a Tanácsot, hogy tartsa 
tiszteletben a Bizottság függetlenségét 
mint az intézményi egyensúly egyik 
alapvető elemét;

Or. de

Módosítás 27
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. ezzel összefüggésben szükségesnek 
tartja, hogy az állam- és kormányfők –
különösen a tanácsi elnökséget betöltő 
tagállam miniszterelnöke/államfője –
hangsúlyozottabban vegyenek részt az 
Általános Ügyek Tanácsának 
munkájában akár közvetlenül, akár egy 
megbízott miniszteren keresztül az 
Általános Ügyek Tanácsa megfelelő 
működésének biztosítására, amely a 
különböző tanácsi formációk 
összehangolásáért felelős testület, és amely
dönt a prioritásokról és azoknak a 
konfliktusoknak a megoldásáról, amelyeket 
jelenleg túl könnyen az Európai Tanács elé 
visznek;

25. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy 
szükséges lehet, hogy a tanácsi elnökséget 
betöltő tagállam miniszterelnöke/államfője 
személyesen elnököljön az Általános 
Ügyek Tanácsában és biztosítsa megfelelő 
működését, mivel az Általános Ügyek 
Tanácsa felelős a különböző tanácsi 
formációk összehangolásáért, és ez dönt a 
prioritásokról és azoknak a 
konfliktusoknak a megoldásáról, amelyeket 
jelenleg túl könnyen az Európai Tanács elé 
visznek;

Or. en
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Módosítás 28
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. felismeri a különböző tanácsi 
formációk közötti együttműködés 
sikertelenségének kockázatát, amely az 
elnökség új rendszeréből következik, és 
hangsúlyozza ezen kockázatok elkerülésére 
tekintettel az „új” 18 hónapos állandósult 
„trojkák” (három elnökségből álló csoport) 
fontosságát, amelyek a különböző tanácsi 
formációk (kivéve a Külügyi Tanács és az 
Eurogroup) és a COREPER elnökségi 
tisztjein osztoznak annak érdekében, hogy 
biztosítsák a Tanács egésze munkájának 
koherenciáját, összehangoltságát és 
folytonosságát, valamint az Európai 
Parlamenttel hozott közös határozat alapján 
a jogalkotási és költségvetési eljárások 
zökkenőmentes lebonyolításához 
szükséges intézményközi együttműködést;

25. felismeri a különböző tanácsi 
formációk közötti együttműködés jelentős 
nehézségeit, amelyek az elnökség új 
rendszeréből következnek, és hangsúlyozza 
ezen kockázatok elkerülésére tekintettel az 
„új” 18 hónapos állandósult „trojkák” 
(három elnökségből álló csoport) 
fontosságát, amelyek a különböző tanácsi 
formációk (kivéve a Külügyi Tanács és az 
Eurogroup) és a COREPER elnökségi 
tisztjein osztoznak annak érdekében, hogy 
biztosítsák a Tanács egésze munkájának 
koherenciáját, összehangoltságát és 
folytonosságát, valamint az Európai 
Parlamenttel hozott közös határozat alapján 
a jogalkotási és költségvetési eljárások 
zökkenőmentes lebonyolításához 
szükséges intézményközi együttműködést;

Or. el

Módosítás 29
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
trojkák közös mandátumuk révén intenzív 
és állandó együttműködést alakítsanak ki; 
hangsúlyozza, hogy az Unió működése 
szempontjából valamennyi 18 hónapos 
trojka közös programja fontossággal bír, 
ahogyan azt ezen állásfoglalás 51. 
bekezdése is kifejti; felhívja a trojkákat, 
hogy közös mandátumuk kezdetén 

27. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
trojkák közös mandátumuk révén intenzív 
és állandó együttműködést alakítsanak ki; 
hangsúlyozza, hogy az Unió működése 
szempontjából valamennyi 18 hónapos 
trojka közös programja fontossággal bír, 
ahogyan azt ezen állásfoglalás 51. 
bekezdése is kifejti; felhívja a trojkákat, 
hogy közös mandátumuk kezdetén 
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mutassák be közös programjukat a 
Parlament plenáris ülésén;

mutassák be közös programjukat a 
Parlament plenáris ülésén; megállapítja, 
hogy az új berendezkedés következtében a 
csoportos elnökség programjának a 
működésre kell összpontosítania, és nem 
akadályozhatja az Unió munkájának az új 
demokratikus eljárások hatálya alá 
tartozó politikai programozását, valamint 
a legkevésbé sem kínálhat lehetőséget 
arra, hogy a három résztvevő kormány 
nemzeti büszkeségét erősítse; 

Or. en

Módosítás 30
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
27 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

27. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
trojkák közös mandátumuk révén intenzív 
és állandó együttműködést alakítsanak ki; 
hangsúlyozza, hogy az Unió működése 
szempontjából valamennyi 18 hónapos 
trojka közös programja fontossággal bír, 
ahogyan azt ezen állásfoglalás 51. 
bekezdése is kifejti; felhívja a trojkákat, 
hogy közös mandátumuk kezdetén 
mutassák be közös programjukat a 
Parlament plenáris ülésén;

27. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a 
trojkák közös mandátumuk révén intenzív 
és állandó együttműködést alakítsanak ki; 
hangsúlyozza, hogy az Unió működése 
szempontjából valamennyi 18 hónapos 
trojka közös programja fontossággal bír, 
ahogyan azt ezen állásfoglalás 51. 
bekezdése is kifejti; felhívja a trojkákat, 
hogy közös mandátumuk kezdetén 
mutassák be jogalkotási tanácskozásaik 
ütemezésére vonatkozó javaslataikat a 
Parlament plenáris ülésén;

Or. en

Módosítás 31
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés



AM\769560HU.doc 19/36 PE420.191v01-00

HU

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
tanácsi elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnökének/államfőjének az 
Európai Parlamenttel folytatott, az 
elnökség tevékenységeivel kapcsolatos 
párbeszéd kitüntetett résztvevőjének kell 
lennie; úgy véli, hogy fel kell kérni a 
Parlament plenáris ülésén való 
felszólalásra, ahol előadja az elnökségi 
tevékenységek programját, összesíti a 
hathónapos időszak alatt elért 
eredményeket, valamint vitára bocsáthat 
bármely, az elnökségi mandátum alatt 
felmerülő lényeges politikai kérdést;

29. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
tanácsi elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnökének/államfőjének az 
Európai Parlamenttel folytatott, az 
elnökség tevékenységeivel kapcsolatos 
párbeszéd kitüntetett résztvevőjének kell 
lennie; úgy véli, hogy fel kell kérni a 
parlamenti bizottságokban való 
felszólalásra, valamint az elnökségi 
mandátuma alatt felmerülő, egyéb lényeges 
politikai kérdések vitára bocsátására;

Or. en

Módosítás 32
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29a. ugyanakkor úgy véli, hogy a Tanács 
soros elnöksége esetében többé nem lenne 
helyénvaló, ha „programot” tárna a 
Parlament elé, mivel a soros elnök a 
jogalkotási hatóság másik ágának 
elnökeként nem lát el végrehajtási 
feladatokat;

Or. en

Módosítás 33
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32a. megállapítja, hogy a nemek közötti 
egyenlőség alapelve jelenleg nem 
nyilvánul meg kellőképpen a biztosok 
testületének összetételében; rámutat arra, 
hogy a jelenlegi 27 európai biztos között 
csupán 9 nő található; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a biztosi pozíció 
betöltésekor mind férfi, mind női 
jelölteket vegyenek figyelembe;

Or. en

Módosítás 34
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács javaslatára 
történő, az Európai Parlament általi 
megválasztása meg fogja változtatni az 
elnök kinevezésének jellegét;

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács javaslatára 
történő, az Európai Parlament általi 
megválasztása nem fogja alapvetően 
megváltoztatni az elnök kinevezésének 
jellegét; hangsúlyozza, hogy a jelölés a 
Nizzai Szerződés és a Lisszaboni 
Szerződés szerint is az Európai Tanács 
illetékességi körébe tartozik; ezért 
megállapítja, hogy a Bizottság elnökének 
Európai Parlament általi megválasztása 
elsősorban érzelmi jellegű változást jelent 
a jelenleg hatályos eljáráshoz képest; 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
Lisszaboni Szerződés nem változtatta meg 
alapvetően a Parlament és a Bizottság 
viszonyát;

Or. nl
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Módosítás 35
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács javaslatára 
történő, az Európai Parlament általi 
megválasztása meg fogja változtatni az 
elnök kinevezésének jellegét;

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács nemek 
közötti egyenlőséget is figyelembe vevő 
javaslatára történő, Európai Parlament 
általi megválasztása meg fogja változtatni 
az elnök kinevezésének jellegét;

Or. en

Módosítás 36
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács javaslatára 
történő, az Európai Parlament általi 
megválasztása meg fogja változtatni az 
elnök kinevezésének jellegét;

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
elnökének az Európai Tanács javaslatára 
történő, az Európai Parlament általi 
megválasztása határozott politikai jelleget 
ad az elnök kinevezésének;

Or. el

Módosítás 37
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. javasolja, hogy az Európai Tanács 
bízza meg elnökét (egyedül vagy 
küldöttséggel) a konzultációk 
lefolytatásával, és hogy az Európai Tanács 

38. javasolja, hogy az Európai Tanács 
bízza meg elnökét (egyedül vagy 
küldöttséggel) a konzultációk 
lefolytatásával, és hogy az Európai Tanács 
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elnöke konzultáljon az Európai Parlement
elnökével az Európai Parlementen belüli 
képviselőcsoportok valamennyi
vezetőjének – akiket lehetőség szerint az 
európai politikai családok vezetői (vagy 
küldöttségei) kísérnek – részvételével 
tartandó szükséges ülések megszervezése 
céljából, és ezt követően az Európai Tanács 
elnöke tegyen jelentést az Európai 
Tanácsnak;

elnöke konzultáljon az Európai Parlament
elnökével az Európai Parlamenten belüli 
egyes képviselőcsoportok vezetőivel –
lehetőség szerint az európai politikai 
pártok vezetői (vagy küldöttségei) 
jelenlétében – folytatandó találkozók
megszervezése céljából, és hogy ezt 
követően az Európai Tanács elnöke tegyen 
jelentést az Európai Tanácsnak;

Or. en

Módosítás 38
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39. úgy véli, hogy a fentiekben említett 
záróokmányhoz csatolt 6. sz. 
nyilatkozatban előírtak szerint az Európai 
Tanács illetve a Bizottság elnöki 
tisztségének, valamint a főképviselő 
posztjának betöltésére felkért személyek 
kiválasztásakor figyelembe szükséges 
venni, hogy tiszteletben kell tartani az Unió 
és tagállamai földrajzi és demográfiai 
sokféleségét;

39. úgy véli, hogy a fentiekben említett 
záróokmányhoz csatolt 6. sz. 
nyilatkozatban előírtak szerint az Európai 
Tanács illetve a Bizottság elnöki 
tisztségének, valamint a főképviselő 
posztjának betöltésére felkért személyek 
kiválasztásakor elsősorban a jelöltek 
megfelelő képességeit kell figyelembe 
venni; emellett elismeri, hogy figyelembe 
szükséges venni azt is, hogy tiszteletben 
kell tartani az Unió és tagállamai földrajzi 
és demográfiai sokféleségét;

Or. nl

Módosítás 39
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. úgy véli, hogy ebben az 
összefüggésben a kinevezési eljárásra 
ideális esetben az európai parlamenti 
választásokat követően kellene sort keríteni 
annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni a választási eredményeket, 
melyek fontos szerepet játszanak a 
Bizottság elnökének kiválasztásában; 
kiemeli, hogy csak az elnök megválasztása 
után lesz lehetséges a szükséges egyensúly 
biztosítása;

41. úgy véli, hogy ebben az 
összefüggésben a kinevezési eljárásra az 
európai parlamenti választásokat követően 
kellene sort keríteni annak érdekében, hogy 
figyelembe lehessen venni a választási 
eredményeket, melyek elsődleges szerepet 
játszanak a Bizottság elnökének 
kiválasztásában; kiemeli, hogy csak az 
elnök megválasztása után lesz lehetséges a 
szükséges egyensúly biztosítása;

Or. el

Módosítás 40
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés – 4 francia bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– a választásokat követő 5. és 6. hét: a 
Bizottság elnökjelöltje és a 
képviselőcsoportok közötti 
kapcsolatfelvétel; a jelölt bemutatása az 
Európai Parlamentnek; az Európai 
Parlament szavaz a Bizottság
elnökjelöltjéről;

– a választásokat követő 5. és 6. hét: a 
Bizottság elnökjelöltje és a 
képviselőcsoportok közötti 
kapcsolatfelvétel; a jelölt nyilatkozatai és 
politikai iránymutatásainak bemutatása az 
Európai Parlamentnek; az Európai 
Parlament szavaz a Bizottság 
elnökjelöltjéről;

Or. en

Módosítás 41
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés – 8 francia bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– október: az Európai Parlament szavaz a
kollégium egészéről (beleértve a 
főképviselőt/alelnököt); az Európai Tanács 
jóváhagyja az új Bizottságot; az új 
Bizottság hivatalba lép;

– október: a biztosok testülete 
bemutatkozik a Parlamentnek és ismerteti 
programját; szavazás a testület egészéről 
(beleértve a főképviselőt/alelnököt); az 
Európai Tanács jóváhagyja az új 
Bizottságot; az új Bizottság hivatalba lép;

Or. en

Módosítás 42
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. úgy véli, hogy amennyiben az Európai 
Tanács a 2009. júniusi európai parlamenti 
választások után haladéktalanul elindítja 
az új Bizottság elnökének kinevezési 
eljárását1, a Lisszaboni Szerződés 
értelmében megfelelően figyelembe kell 
vennie a konzultációs folyamat nem 
hivatalos engedélyezésének informális 
befejezéséhez szükséges időkeretet; úgy 
véli, hogy a Bizottság elnöke, akinek 
kinevezését a nizzai eljárás értelmében az 
Európai Parlament hagyhatja jóvá, a 
továbbiakban a Lisszaboni Szerződés 
értelmében – annak hatálybalépése esetén 
– lesz megválasztható, a teljes kijelölési 
eljárás újraindítása nélkül;

45. úgy véli, hogy amennyiben az Európai 
Tanács a 2009. júniusi európai parlamenti 
választásokat követően elindítja az új 
Bizottság elnökének kinevezési eljárását1, 
annak megfelelően tekintetbe kell vennie a 
Lisszaboni Szerződés értelmében a 
képviselőcsoportok újonnan megválasztott 
képviselőivel folytatandó politikai
konzultációs folyamat informális 
befejezéséhez szükséges időkeretet; ezért 
úgy véli, hogy a Bizottság új elnökét az 
Európai Tanácsnak csupán július elején 
kellene kijelölnie, és ezáltal a jelölést az 
Európai Parlament a Nizzai Szerződés 
értelmében egyszerű többséggel 
hagyhatná jóvá;

Or. en

                                               
1 Az új Bizottság kinevezéséről szóló, 2008. december 11–12-én elfogadott nyilatkozattal összhangban.
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Módosítás 43
Jean-Luc Dehaene

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. úgy véli, hogy amennyiben az Európai 
Tanács a 2009. júniusi európai parlamenti 
választások után haladéktalanul elindítja az 
új Bizottság elnökének kinevezési 
eljárását1, a Lisszaboni Szerződés 
értelmében megfelelően figyelembe kell 
vennie a konzultációs folyamat nem 
hivatalos engedélyezésének informális 
befejezéséhez szükséges időkeretet; úgy 
véli, hogy a Bizottság elnöke, akinek 
kinevezését a nizzai eljárás értelmében az 
Európai Parlament hagyhatja jóvá, a 
továbbiakban a Lisszaboni Szerződés 
értelmében – annak hatálybalépése esetén 
– lesz megválasztható, a teljes kijelölési 
eljárás újraindítása nélkül;

45. úgy véli, hogy amennyiben az Európai 
Tanács a 2009. júniusi európai parlamenti 
választások után haladéktalanul elindítja az 
új Bizottság elnökének kinevezési 
eljárását1, a Lisszaboni Szerződés 
értelmében megfelelően figyelembe kell 
vennie a konzultációs folyamat nem 
hivatalos engedélyezésének informális 
befejezéséhez szükséges időkeretet; úgy 
véli, hogy e feltételek mellett új előjogai 
lényegét maradéktalanul tiszteletben 
tartanák, és az Európai Parlament 
jóváhagyhatná a Bizottság elnökének 
kinevezését;

Or. en

Módosítás 44
Andrew Duff

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza, hogy az új testület 
kinevezése tekintetében az eljárást minden 
esetben kizárólag az írországi új 
népszavazás eredményei ismeretében kell
elindítani; rámutat, hogy az 
intézményeknek teljes mértékben ismerniük
kell azt a jövőbeni jogi összefüggést, 
amelyben az új Bizottság megbízatását 
gyakorolja, és az eljárás során

46. hangsúlyozza, hogy az új testület 
kinevezése tekintetében az eljárást 
kizárólag az írországi új népszavazás 
eredményei ismeretében lehet elindítani; 
rámutat arra, hogy ebben az esetben az 
intézmények teljes mértékben tisztában 
lennének azzal a jövőbeni jogi környezettel, 
amelyben az új Bizottság megbízatását 
gyakorolná, és megfelelően figyelembe 

                                               
1 Az új Bizottság kinevezéséről szóló, 2008. december 11–12-én elfogadott nyilatkozattal összhangban.
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megfelelően figyelembe vehetik
hatásköreiket, valamint az új Bizottság 
összetételét, felépítését és hatáskörét; a 
népszavazás pozitív eredménye esetén az 
új testületnek az Európai Parlament általi 
hivatalos jóváhagyására kizárólag a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és a 
Bizottság elnökének megválasztása után 
kerülhet sor;

vehetnék az eljárással kapcsolatos
hatásköreiket, valamint az új Bizottság 
összetételét, felépítését és hatáskörét; a 
népszavazás pozitív eredménye esetén az 
új testületnek – ideértve az elnököt és az 
alelnök/főképviselőt – az Európai 
Parlament általi hivatalos jóváhagyására 
kizárólag a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépése után kerülhet sor;

Or. en

Módosítás 45
Jean-Luc Dehaene

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza, hogy az új testület 
kinevezése tekintetében az eljárást minden 
esetben kizárólag az írországi új 
népszavazás eredményei ismeretében kell 
elindítani; rámutat, hogy az 
intézményeknek teljes mértékben ismerniük 
kell azt a jövőbeni jogi összefüggést, 
amelyben az új Bizottság megbízatását 
gyakorolja, és az eljárás során
megfelelően figyelembe vehetik
hatásköreiket, valamint az új Bizottság 
összetételét, felépítését és hatáskörét; a 
népszavazás pozitív eredménye esetén az 
új testületnek az Európai Parlament általi 
hivatalos jóváhagyására kizárólag a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és a 
Bizottság elnökének megválasztása után 
kerülhet sor;

46. hangsúlyozza, hogy az új testület 
kinevezése tekintetében az eljárást 
kizárólag az írországi új népszavazás 
eredményei ismeretében lehet elindítani; 
rámutat arra, hogy ebben az esetben az 
intézmények teljes mértékben tisztában 
lennének azzal a jövőbeni jogi környezettel, 
amelyben az új Bizottság megbízatását 
gyakorolná, és megfelelően figyelembe 
vehetnék az eljárással kapcsolatos
hatásköreiket, valamint az új Bizottság 
összetételét, felépítését és hatáskörét; a 
népszavazás pozitív eredménye esetén az 
új testületnek az Európai Parlament általi 
hivatalos jóváhagyására kizárólag a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után 
kerülhet sor;

Or. en
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Módosítás 46
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az ötéves pénzügyi és 
politikai programozási rendszer irányába 
történő elmozdulás a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló intézményközi megállapodásban 
szereplő jelenlegi pénzügyi keret 2015
végéig való meghosszabbítását teszi 
szükségessé, a következő pénzügyi keret 
pedig 2016 elején lép hatályba;

50. úgy véli, hogy az ötéves pénzügyi és 
politikai programozási rendszer irányába 
történő elmozdulás a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló intézményközi megállapodásban1

szereplő jelenlegi pénzügyi keret 2016
végéig való meghosszabbítását teszi 
szükségessé, a következő pénzügyi keret 
pedig 2017 elején lép hatályba2;

Or. el

Módosítás 47
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés – 2 francia bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– az Általános Ügyek Tanácsa – az Európai 
Parlamenttel folytatott párbeszédet 
követően – elfogadja a három elnökség 
egyes csoportjai tevékenységeire 
vonatkozó azon operatív programot
megbízatásuk teljes 18 hónapos 
időszakára, mely keretként szolgál az 
egyes elnökségek 6 hónapos 
tevékenységére vonatkozó egyedi operatív 

– az Általános Ügyek Tanácsa, az Európai 
Parlamenttel konzultálva, megbízatásuk 
teljes 18 hónapos időszakára elfogadja a 
három elnökség egyes csoportjai 
tevékenységeire vonatkozó azon operatív
menetrendet, mely keretként szolgál az 
egyes elnökségek 6 hónapos 
tevékenységére vonatkozó egyedi operatív
menetrendek számára;

                                               
1 A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a 
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 2006.6.14., 
1. o.). A legutóbb a 2008. április 29-i 371/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által módosított 
megállapodás (HL L 128., 2008.5.16., 8. o.))
2 A 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló Böge-jelentéssel 
(INI/2008/2055) és a Lisszaboni Szerződés pénzügyi vetületeiről szóló Guy-Quint-jelentéssel (INI/2008/2054) 
összhangban. 
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programok számára;

Or. en

Módosítás 48
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– az Európai Parlamentnek konzultálnia 
kell az Európai Unió többi intézményével 
annak érdekében, hogy megállapodásra 
jussanak arról, hogy milyen mértékben és 
intenzitással tájékoztassák plenáris 
ülésein a Parlamentet különböző 
programjaikról;

Or. nl

Módosítás 49
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. kiemeli annak az új dimenziónak a 
fontosságát, mellyel a Lisszaboni 
Szerződés gazdagítja az Unió egészének
külső fellépését – beleértve a KKBP-t is –, 
mely az Unió jogi személyiségével és az e 
területre vonatkozó intézményi 
innovációkkal (nevezetesen a „kettős 
szerepet” betöltő főképviselő illetve az 
Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) 
létrehozása) együtt döntő tényező lehetne 
az Unió e területre vonatkozó koherenciája 
és hatékonysága szempontjából és 
növelhetné globális szereplőként való 
ismertségét;

52. kiemeli annak az új dimenziónak a 
bizonytalanságát, mellyel a Lisszaboni 
Szerződés gazdagítja az Unió külső 
fellépésének egészét – beleértve a KKBP-t 
is –, ami az Unió jogi személyiségével és 
az e területre vonatkozó intézményi 
innovációkkal (nevezetesen a „kettős 
szerepet” betöltő főképviselő illetve az 
Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) 
létrehozása) együtt azt a célt szolgálja, 
hogy következetességet vigyen az Unió 
külső fellépésébe; megállapítja, hogy e 
külső fellépés hatékonysága 
nagymértékben a kinevezendő 
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tisztségviselőktől függ majd, és ez 
túlságosan bizonytalan alap ahhoz, hogy
ezeket az újításokat üdvözölni lehessen;

Or. nl

Módosítás 50
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. kiemeli annak az új dimenziónak a 
fontosságát, mellyel a Lisszaboni 
Szerződés gazdagítja az Unió egészének 
külső fellépését – beleértve a KKBP-t is –, 
mely az Unió jogi személyiségével és az e 
területre vonatkozó intézményi 
innovációkkal (nevezetesen a „kettős 
szerepet” betöltő főképviselő illetve az 
Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) 
létrehozása) együtt döntő tényező lehetne 
az Unió e területre vonatkozó koherenciája 
és hatékonysága szempontjából és 
növelhetné globális szereplőként való 
ismertségét;

52. kiemeli annak az új dimenziónak a 
fontosságát, mellyel a Lisszaboni 
Szerződés gazdagítja az Unió egészének 
külső fellépését – beleértve a KKBP-t is –, 
mely az Unió jogi személyiségével és az e 
területre vonatkozó intézményi 
innovációkkal (nevezetesen a „kettős 
szerepet” betöltő főképviselő illetve az 
Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) 
létrehozása) együtt döntő tényező lehetne 
az Unió e területre vonatkozó koherenciája 
és hatékonysága szempontjából és 
jelentősen növelhetné globális 
szereplőként való ismertségét;

Or. el

Módosítás 51
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
alapvető lépés az Unió teljes külső 
fellépése koherenciájának és 

54. úgy véli, hogy a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
nem garantálja automatikusan az Unió 
összes külső fellépésének összhangját és 
megismertetését; elsősorban az Európai 
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megismertetésének biztosítása irányába; Tanács, a Külügyek Tanácsa és a 
Bizottság közötti szunnyadó hatásköri 
konfliktus miatt aggódik; megállapítja, 
hogy az Európai Parlament is hozzájárul 
ehhez a szunnyadó konfliktushoz azzal, 
hogy újra meg újra hangsúlyozza, hogy az 
Unió külpolitikájának elsősorban a 
Bizottság hatáskörébe kell tartoznia; 
meggyőződése, hogy a Parlament ezen 
álláspontja jelentős nyomás alá helyezi a 
főképviselőt;

Or. nl

Módosítás 52
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
alapvető lépés az Unió teljes külső 
fellépése koherenciájának és 
megismertetésének biztosítása irányába;

54. úgy véli, hogy a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
alapvető lépést jelent az Unió összes külső 
fellépése összhangjának és láthatóságának
biztosítása irányába; a kinevezett 
főképviselőnek/alelnökjelöltnek az Unió 
sokszínűségét is képviselnie kell;

Or. en

Módosítás 53
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
alapvető lépés az Unió teljes külső
fellépése koherenciájának és 

54. úgy véli, hogy a kettős szerepet betöltő 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozása 
alapvető lépést jelent az Unió összes külső 
fellépése összhangjának, hatékonyságának
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megismertetésének biztosítása irányába; és láthatóságának biztosítása irányába;

Or. el

Módosítás 54
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. kiemeli, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálatnak (EEAS) alapvető szerepe lesz
a főképviselő/alelnök tevékenységeinek 
támogatásában és fontos összetevője lesz
az Unió külső fellépése új integrált 
megközelítése sikerének; hangsúlyozza, 
hogy az új szolgálat létrehozásához a 
főképviselő/alelnök hivatalos javaslatára 
lesz szükség, melyet csak hivatalba lépését 
követően adhat, és melyet a Tanács csak a 
Bizottság jóváhagyása után és az Európai 
Parlament véleményét követően fogadhat 
el; kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
teljeskörűen gyakorolja költségvetési 
hatásköreit az EEAS létrehozásával 
kapcsolatban; 

kiemeli, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálatnak (EEAS) alapvető szerepe 
lehet a főképviselő/alelnök 
tevékenységeinek támogatásában és fontos 
összetevője lehet az Unió külső fellépése 
új integrált megközelítése sikerének; 
aggódik azonban amiatt, hogy a Szerződés 
szempontjából keveset lehet biztosan tudni 
e szolgálat feladatairól és személyzeti 
állománya összetételéről; felszólítja a 
kinevezendő főképviselőt/alelnököt, hogy 
ezt a külügyi szolgálatot ne használja fel a 
harmadik országokban található nemzeti 
követségek helyettesítésére; kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy teljeskörűen 
gyakorolja költségvetési hatásköreit az 
EEAS létrehozásával kapcsolatban; 

Or. nl

Módosítás 55
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. hangsúlyozza, hogy a 
főképviselő/alelnök feladatai rendkívül 
megterhelőek, így nagyfokú koordinációt 
kér a többi intézménytől, különösen a 

57. hangsúlyozza, hogy a 
főképviselő/alelnök feladatai rendkívül 
megterhelőek és szoros együttműködést 
feltételeznek a többi intézménnyel, 
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Bizottság elnökétől, akivel szemben 
politikailag elszámoltatható olyan 
külkapcsolati kérdésekben, melyek a 
Bizottság, a váltakozó tanácsi elnökség és 
az Európai Tanács elnökének a hatáskörébe 
tartoznak;

különösen a Bizottság elnökével, akivel 
szemben politikailag elszámoltatható a 
Bizottság illetékességi körébe tartozó
külkapcsolati kérdésekben, a Tanács soros 
elnökségével, valamint az Európai Tanács 
elnökével;

Or. en

Módosítás 56
Costas Botopoulos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. hangsúlyozza, hogy a 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozását 
eredményező célkitűzések elérése nagyban 
függ majd a Bizottság elnöke és a 
főképviselő/alelnök közötti politikai 
bizalmon alapuló kapcsolatoktól, valamint 
a főképviselő/alelnök azon képességétől, 
hogy eredményesen együttműködjön az 
Európai Tanács elnökével, a váltakozó 
tanácsi elnökséggel és a koordinálása alatt 
álló, az Unió külső fellépéséhez 
kapcsolódó különleges hatáskörök 
gyakorlásával megbízott többi biztossal;

58. hangsúlyozza, hogy a 
főképviselő/alelnök posztjának létrehozását 
eredményező célkitűzések elérése nagyban 
függ majd a Bizottság elnöke és a 
főképviselő/alelnök közötti politikai 
bizalmon alapuló kapcsolatoktól, valamint 
a főképviselő/alelnök azon képességétől, 
hogy eredményesen együttműködjön az 
Európai Tanács elnökével, a váltakozó 
tanácsi elnökséggel és a koordinálása alatt 
álló, az Unió külső fellépéséhez 
kapcsolódó különleges hatáskörök 
gyakorlásával megbízott többi biztossal; 
ezért sürgeti, hogy a Bizottság elnöki 
tisztét és a főképviselő/alelnök posztját 
betöltő személyek kiválasztásakor 
fordítsanak különös figyelmet azokra a 
kritériumokra, amelyeknek az 
együttműködésre és a kölcsönös politikai 
bizalom politikai és személyes szinten 
történő megteremtésére való képességük 
tekintetében meg kell felelniük;

Or. el
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Módosítás 57
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. kéri a Bizottságot és a 
főképviselőt/alelnököt, hogy teljes 
mértékben használja ki azt a lehetőséget, 
hogy közös kezdeményezések terjeszthetők 
elő a külkapcsolatok területén annak 
érdekében, hogy erősödjön a kohézió az 
Unió külső fellépésének különböző 
területein és fokozódjon annak lehetősége, 
hogy a Tanács elfogadja e 
kezdeményezéseket a KKBP keretében;

59. kéri a Bizottságot és a 
főképviselőt/alelnököt, hogy teljes 
mértékben használja ki azt a lehetőséget, 
hogy közös kezdeményezések terjeszthetők 
elő a külkapcsolatok területén annak 
érdekében, hogy erősödjön a kohézió az 
Unió külső fellépésének különböző 
területein és fokozódjon annak lehetősége, 
hogy a Tanács elfogadja e 
kezdeményezéseket a KKBP keretében; 
ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a kül- és 
biztonságpolitikai intézkedések parlamenti 
felügyeletének szükségességét;

Or. de

Módosítás 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés – 1 francia bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– a főképviselőnek/alelnöknek javaslatot 
kell tennie különleges megbízottak 
kinevezésére – akik az Európai Unióról 
szóló szerződés 33. cikke szerint 
meghatározott egyértelmű megbízatással 
rendelkeznek – annak érdekében, hogy 
segítsék őt a KKBP-vel kapcsolatban a 
hatáskörébe tartozó konkrét területeken (a 
Tanács által kinevezett különleges 
megbízottakat az Európai Parlementnek is 
meg kell hallgatnia és tevékenységükről 
rendszeresen tájékoztatniuk kell az Európai 
Parlementet);

a főképviselőnek/alelnöknek – a két nem 
egyenlő arányú képviseletét figyelembe 
véve – javaslatot kell tennie különleges 
megbízottak kinevezésére – akik az 
Európai Unióról szóló szerződés 33. cikke 
szerint meghatározott egyértelmű 
megbízatással rendelkeznek – annak 
érdekében, hogy segítsék őt a KKBP-vel 
kapcsolatban a hatáskörébe tartozó konkrét 
területeken (a Tanács által kinevezett 
különleges megbízottakat az Európai 
Parlamentnek is meg kell hallgatnia, és 
tevékenységükről rendszeresen 
tájékoztatniuk kell az Európai 



PE420.191v01-00 34/36 AM\769560HU.doc

HU

Parlamentet);

Or. en

Módosítás 59
Anneli Jäätteenmäki

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés – 1 francia bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– a főképviselőnek/alelnöknek javaslatot 
kell tennie különleges megbízottak 
kinevezésére – akik az Európai Unióról 
szóló szerződés 33. cikke szerint 
meghatározott egyértelmű megbízatással 
rendelkeznek – annak érdekében, hogy 
segítsék őt a KKBP-vel kapcsolatban a 
hatáskörébe tartozó konkrét területeken (a 
Tanács által kinevezett különleges 
megbízottakat az Európai Parlementnek is 
meg kell hallgatnia és tevékenységükről 
rendszeresen tájékoztatniuk kell az Európai 
Parlementet);

a főképviselőnek/alelnöknek – a két nem 
egyenlő arányú képviseletét figyelembe 
véve – javaslatot kell tennie különleges 
megbízottak kinevezésére – akik az 
Európai Unióról szóló szerződés 33. cikke 
szerint meghatározott egyértelmű 
megbízatással rendelkeznek – annak 
érdekében, hogy segítsék őt a KKBP-vel 
kapcsolatban a hatáskörébe tartozó konkrét 
területeken (a Tanács által kinevezett 
különleges megbízottakat az Európai 
Parlamentnek is meg kell hallgatnia, és 
tevékenységükről rendszeresen 
tájékoztatniuk kell az Európai 
Parlamentet);

Or. en

Módosítás 60
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés – 4 francia bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– amennyiben nem tud részt venni 
nemzetközi találkozókon vagy a KKBP-t 
érintő területeken a miniszteri szintű 
rendezvényeken, kérésére az adott 
időszakban a tanácsi elnökséget betöltő 
tagállam külügyminisztere helyettesíti vagy 

– amennyiben nem tud részt venni 
nemzetközi találkozókon vagy a KKBP-vel 
kapcsolatos, miniszteri szintű 
rendezvényeken, kérésére a Tanács soros 
elnökségét betöltő tagállam 
külügyminisztere vagy egy másik biztos 
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egy különleges megbízott, amennyiben a 
találkozó/rendezvény témája ez utóbbi
megbízatásának hatálya alá tartozik;

vagy egy különleges megbízott helyettesíti, 
amennyiben a találkozó/rendezvény témája 
megbízatása keretébe tartozik;

Or. en

Módosítás 61
Bastiaan Belder

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61a. megállapítja, hogy a fent említett 
iránymutatások segíthetik az Európai 
Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a 
főképviselő/alelnök közötti 
feladatmegosztás meghatározását; 
ismételten hangsúlyozza, hogy a kettős 
szerepet betöltő főképviselő/alelnök 
posztja magában hordozza azt a 
kockázatot, hogy az említett tisztségviselő 
elsősorban közvetítőként tevékenykedik 
majd, de a politikák szintjén az Európai 
Tanács elnökéhez és a Bizottság 
elnökéhez képest csak másodlagos 
szerepet tölt be; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a főképviselő/alelnök 
nagyobb mértékben ugyanazokkal a 
problémákkal szembesül majd, mint a 
jelenlegi főképviselő; megállapítja, hogy 
az Európai Unió a valódi közös kül- és 
biztonságpolitika hiányát ismét új 
tisztségek létrehozásával kívánja leplezni;

Or. nl

Módosítás 62
Richard Corbett

Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

62. úgy véli, hogy egyes különleges 
helyzetekben elképzelhető, hogy a Tanács 
elnöke – különösen a Külügyi Tanács
elnöke (nevezetesen az elnökséget betöltő 
tagállam miniszterelnöke), de egy konkrét 
ágazati tanácsi formáció elnöke is –
felkérhető az Unió külső képviseletének
ellátására, az Európai Tanács elnökének 
és a főképviselő/alelnöknek a 
beleegyezésével;

62. úgy véli, hogy az Általános Ügyek 
Tanácsa elnökét (nevezetesen az 
elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnökét) vagy a Tanács egy 
konkrét ágazati formációja elnökét többé 
nem kellene felkérni az Unió külső
képviseletével kapcsolatos feladatok 
ellátására;

Or. en

Módosítás 63
Jo Leinen

Állásfoglalásra irányuló indítvány
63 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

63. kiemeli az Unió külső képviseletéből 
adódó különféle feladatok ellátásáért 
felelős különböző felek közötti koordináció 
és együttműködés fontosságát annak 
érdekében, hogy biztosítható legyen az 
Unió külső koherenciája és ismertsége;

63. kiemeli az Unió külső képviseletéből 
adódó különféle feladatok ellátásáért 
felelős különböző felek közötti koordináció 
és együttműködés fontosságát annak 
érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a 
hatásköri konfliktusok, és biztosítható 
legyen az Unió külső koherenciája és 
ismertsége;

Or. de
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