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Notis Marias 

for ECR-Gruppen 
 

Betænkning A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt B a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Bα. der henviser til, at den finansielle 

krise har fremkaldt en økonomisk og 

social krise, hvorved EU-institutionernes 

troværdighed undermineres; 

Or. el 
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Notis Marias 

for ECR-Gruppen 
 

Betænkning A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. giver sin fulde støtte til den nye 

ombudsmands endelige mål, som er at 

bidrage til at styrke ansvarlighed og 

gennemsigtighed i strukturerne og 

institutionerne på europæisk plan, med 

henblik på at fremme god forvaltningsskik 

for alle borgere og bosiddende i EU, og at 

højne demokratiets kvalitet i EU; påpeger 

atter den afgørende rolle, som Den 

Europæiske Ombudsmand spiller, med 

hensyn til at gøre noget ved de problemer, 

der bekymrer borgerne, og bygge bro over 

den brede kløft, der findes mellem dem og 

EU-institutionerne; 

3. giver sin fulde støtte til den nye 

ombudsmands endelige mål, som er at 

bidrage til at styrke ansvarlighed og 

gennemsigtighed i strukturerne og 

institutionerne på europæisk plan, 

herunder hvad angår Eurogruppen og 

trojkaen, og at højne demokratiets kvalitet 

i Den Europæiske Union; påpeger atter den 

afgørende rolle, som Den Europæiske 

Ombudsmand spiller, med hensyn til at 

gøre noget ved de problemer, der bekymrer 

borgerne, og bygge bro over den brede 

kløft, der findes mellem dem og EU-

institutionerne; 

Or. el 
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Notis Marias 

for ECR-Gruppen 
 

Betænkning A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9α. understreger, at det er nødvendigt, at 

Den Europæiske Ombudsmand foretager 

en undersøgelse af, hvorvidt trojkaen 

overholder bestemmelserne i EU's charter 

om grundlæggende rettigheder; 

Or. el 
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Notis Marias 

for ECR-Gruppen 
 

Betænkning A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14α. understreger, at det er nødvendigt, at 

Den Europæiske Ombudsmand 

undersøger interessekonflikten mellem 

Kommissionens rolle i trojkaen og dens 

ansvar som vogter af traktaterne og den 

gældende fællesskabsret; 

Or. el 
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Notis Marias 

for ECR-Gruppen 
 

Betænkning A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 14β. påpeger, at der er behov for, at Den 

Europæiske Ombudsmand undersøger 

den mulige interessekonflikt mellem 

ECB's nuværende rolle som "teknisk 

rådgiver" i trojkaen, dens stilling som 

kreditor i forhold til de fire EU-

medlemsstater, der har vedtaget 

memorandummet, på den ene side, og 

dens mandat i henhold til traktaten om 

Den Europæiske Union og traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

på den anden side; 

Or. el 
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