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Изменение  4 

Елеонора Еви, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства постоянните усилия на 

Европейския омбудсман за увеличаване 

на прозрачността в преговорите за 

ТПТИ чрез внасяне на предложения до 

Комисията; приветства 

последващото публикуване от страна 

на Комисията на множество 

документи във връзка с ТПТИ, като 

по този начин се насърчава 

прозрачността като един от трите 

стълба на новата стратегия на 

Комисията в областта на 

търговията; отново подчертава 

необходимостта от повишена 

прозрачност в международните 

споразумения като ТПТИ, ВИТС и 

други, за което призовават 

многобройни вносители на петиции, 

които се обръщат към комисията по 

петиции; призовава за повече и по-

всеобхватни решения в това отношение 

с цел съхраняване на доверието на 

европейските граждани; 

3. приветства постоянните усилия на 

Европейския омбудсман за увеличаване 

на прозрачността в преговорите за 

ТПТИ чрез внасяне на предложения до 

Европейската комисия; изразява 

съжаление относно секретността на 

преговорите за ТПТИ; настоява за 

прекратяването на преговорите за 

ТПТИ, тъй като ТПТИ проправя път 

за по-голяма либерализация, 

дерегулиране и приватизация и 

подкопава, наред с друго, основните 

права на гражданите за високи нива 

на социална закрила и закрила на 

околната среда и здравето; 

подчертава продължаващите 

опасения на гражданите по 

отношение на тези преговори; счита, 

че следва да бъде гарантирана пълна 

прозрачност и най-високи равнища на  

демократичност в преговорите по 

всички международни споразумения; 
призовава за повече и по-всеобхватни 

решения в това отношение с цел 

съхраняване на доверието на 

европейските граждани; 

Or. en 
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Изменение  5 

Елеонора Еви, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  19a. изтъква, че назначаването на 

бившия председател на Комисията, г-

н Барозу, като консултант и 

председател без изпълнителни 

функции на „Голдман Сакс 

Интернешънъл“ увеличава 

гражданското недоверие към 

Комисията относно нейната 

надеждност и независимост от 

частни финансови интереси; 

Or. en 

 

 


