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16.11.2016 A8-0331/14 

Изменение  14 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Сабине 

Льозинг, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Костадинка Кунева, 

Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. застава срещу ТПТИ и ВИТС и 

споделя загрижеността на милиони 

граждани; подчертава, че комисията 

по петиции е получила много жалби 

от граждани и организации относно 

липсата на прозрачност в 

преговорите по ТПТИ и ВИТС; 

изразява съжаление относно 

секретността на тези преговори; 

приветства успеха на популярната 

Европейска гражданска инициатива 

(ЕГИ) „Не на ТПТИ“, получила 

3 284 298 подписа и достигнала 

държавния кворум в 23 държави 

членки; изразява съжаление относно 

отхвърлянето от страна на 

Комисията на ЕГИ „Не на ТПТИ“; 

приветства в този контекст 

постоянните усилия на Европейския 

омбудсман за увеличаване на 

прозрачността в преговорите за ТПТИ 

чрез внасяне на предложения до 

Комисията; отново подчертава 

необходимостта от повишена 

прозрачност в международните 

споразумения като ТПТИ, ВИТС и 

други, за което призовават многобройни 

вносители на петиции, които се обръщат 
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към комисията по петиции; призовава за 

повече и по-всеобхватни решения в това 

отношение с цел съхраняване на 

доверието на европейските граждани; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Изменение  15 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Сабине 

Льозинг, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Костадинка Кунева, 

Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подкрепя решимостта на Европейския 

омбудсман да се увеличи прозрачността 

и да се спазва висок стандарт на 

управление на работата на 

Европейската централна банка, най-вече 

на нейната дейност като член на 

Тройката/Четворката, която 

упражнява надзор върху програмите 

за фискална консолидация в 

държавите от ЕС; приветства 

решението на ЕЦБ да публикува 

списъци от заседанията на членовете 

на своя Изпълнителен съвет; 

подкрепя новите ръководни принципи 

относно речите и установяването на 

„период на мълчание“ относно 

чувствителна в пазарно отношение 

информация преди заседания на 

Управителния съвет; 

9. изразява съжаление относно 

недемократичния характер на 

Европейската централна банка и 

нейната липса на политическа 

отчетност; в този контекст 

подкрепя решимостта на Европейския 

омбудсман да се увеличи прозрачността 

на работата на Европейската централна 

банка; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Изменение  16 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Сабине 

Льозинг, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Костадинка Кунева, 

Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва статута на ЕЦБ като 

орган на паричната политика и 

консултативен член на 

Тройката/Четворката и призовава 

Европейския омбудсман да запази 

интересите на доброто 
администриране на един от най-важните 

европейски финансови органи; 

10. изразява дълбока загриженост 

относно конфликта на интереси, 

представляван от статута на ЕЦБ като 

орган на паричната политика и 

консултативен член на 

Тройката/Четворката, което налага 

структурни реформи и политики на 

бюджетни ограничения спрямо 

държавите членки, и призовава 

Европейския омбудсман да провери 

допълнително лошото 
администриране на един от най-важните 

европейски финансови органи; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Изменение  17 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Иржи 

Мащалка, Меря Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Лола 

Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес 

Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, 

Барбара Спинели, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. припомня, че конфликтът на 

интереси има по-широк обхват от 

случаите на кадрова въртележка между 

държавния и частния сектор; 

подчертава, че ефективното справяне с 

всички източници на конфликти на 

интереси е от решаващо значение за 

постигане на добро администриране и за 

гарантиране на доверието във вземането 

на политически и технически решения; 

счита, че трябва да се обърне особено 

внимание на равнището на ЕС, въз 

основа на високи стандарти и конкретни 

мерки, които не оставят никакво 

съмнение по отношение на евентуален 

конфликт на интереси, при 

назначаването на кандидати за 

длъжности в европейските институции, 

агенции и органи; 

20. припомня, че конфликтът на 

интереси има по-широк обхват от 

случаите на кадрова въртележка между 

държавния и частния сектор; 

подчертава, че ефективното справяне с 

всички източници на конфликти на 

интереси е от решаващо значение за 

постигане на добро администриране и за 

гарантиране на доверието във вземането 

на политически и технически решения; 

изразява съжаление, в този контекст, 

относно конфликтите на интереси 

на няколко членове на Европейската 

комисия като настоящия испански 

член в областта на действията в 

областта на климата и 

енергетиката Мигел Ариас Канете и 

бившия нидерландски член по 

въпросите на конкуренцията Нели 

Крус; счита, че трябва да се обърне 

особено внимание на равнището на ЕС, 

въз основа на високи стандарти и 

конкретни мерки, които не оставят 

никакво съмнение по отношение на 

евентуален конфликт на интереси, при 

назначаването на кандидати за 

длъжности в европейските институции, 
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агенции и органи; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Изменение  18 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Марина Албиол Гусман, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан 

Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес 

Мартинес, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0331/2016 

Нотис Мариас 

Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

2016/2150(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. приветства въвеждането на 

механизъм за подаване на жалби за 

евентуални нарушения на основните 

права във Frontex след текущо 

разследване на омбудсмана на 

практиките, използвани от Frontex и 

държавите членки при съвместното 

принудително връщане на нелегални 

мигранти; приветства включването на 

такъв механизъм в новия Регламент 

относно европейската гранична и 

брегова охрана; 

23. приветства като положителна 

мярка въвеждането на механизъм за 

подаване на жалби за нарушения на 

основните права във Frontex след 

текущо разследване на омбудсмана на 

практиките, използвани от Frontex и 

държавите членки при съвместното 

принудително връщане на нелегални 

мигранти и бежанци; приветства 

включването на такъв механизъм в 

новия Регламент относно европейската 

гранична и брегова охрана; счита, 

независимо от това, че този 

механизъм следва да бъде независим, 

за да се гарантира отчетност за 

нарушенията на правата на човека, и 

изразява съжаление, че това не е 

така, тъй като на практика новата 

агенция е още един инструмент за 

контрол на миграционните потоци и 

пречи на хората, които се нуждаят 

от международна защита, да 

пристигнат в ЕС; 

Or. en 

 

 


