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Ярослав Валенса 
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Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. насърчава Комисията и държавите 

членки да оправомощят Европейския 

омбудсман да прави изявление за 

неспазване на Регламент № 1049/2001 

относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията от страна на 

различните институции на ЕС, стига 

тези документи да не попадат в обхвата 

на член 9, параграф 1 от Регламента; 

подкрепя идеята омбудсманът да бъде 

оправомощен да взема решение за 

предаване на съответните документи 

след разследване на неспазването; 

5. насърчава Комисията и държавите 

членки да оправомощят Европейския 

омбудсман да прави изявление за 

неспазване на Регламент № 1049/2001 

относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията от страна на 

различните институции на ЕС, стига 

тези документи да не попадат в обхвата 

на член 4 и на член 9, параграф 1 от 

Регламента; подкрепя идеята 

омбудсманът да бъде оправомощен да 

взема решение за предаване на 

съответните документи след 

разследване на неспазването; 

Or. en 
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Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. признава необходимостта от 

прозрачност в процеса на вземане на 

решения в ЕС и подкрепя разследването 

от страна на Европейския омбудсман на 

неофициалните преговори между трите 

основни институции на ЕС 

(„тристранни срещи“), както и 

започването на обществена консултация 

по този въпрос; подкрепя 

публикуването на документи във връзка 

с тристранните срещи при спазване на 

разпоредбите на член 4 от Регламент 

№ 1049/2001; 

7. признава необходимостта от 

прозрачност в процеса на вземане на 

решения в ЕС и подкрепя разследването 

от страна на Европейския омбудсман на 

неофициалните преговори между трите 

основни институции на ЕС 

(„тристранни срещи“), както и 

започването на обществена консултация 

по този въпрос; подкрепя 

публикуването на документи във връзка 

с тристранните срещи при спазване на 

разпоредбите на член 4 и на член 9 от 

Регламент № 1049/2001; 

Or. en 
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Доклад A8-0331/2016 
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Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. призовава за повече прозрачност 

при заседанията на Еврогрупата в 

допълнение към стъпките, които вече 

са предприети от нейния председател 
след намесата на Европейския 

омбудсман; 

11. приветства решението за 

увеличаване на прозрачността в 

работата на Еврогрупата, взето след 

намесата на Европейския омбудсман; 

Or. en 

 

 


