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Amendamentul  11 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 22 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În cadrul fiecărui grup consultativ, 

Comisia urmărește să asigure, în măsura 

posibilului, un nivel înalt de expertiză, o 

reprezentare echilibrată a domeniilor 

relevante de expertiză și de interes, precum 

și o reprezentare echilibrată a genului și a 

originii geografice, luând în considerare 

atribuțiile specifice grupurilor consultative, 

tipul de expertiză necesară și rezultatul 

procedurii de selectare a experților.; 

(3) În cadrul fiecărui grup consultativ, 

Comisia asigură un nivel înalt de 

expertiză, o reprezentare echilibrată a 

domeniilor relevante de expertiză, a 

domeniilor de interes, atât economice, cât 

și neeconomice, inclusiv a grupurilor 

societății civile, precum și o reprezentare 

echilibrată a genului și a originii 

geografice, luând în considerare atribuțiile 

specifice ale grupurilor consultative, tipul 

de expertiză necesară și rezultatul 

procedurii de selectare a experților.; 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu punctele 2 și 7 din avizul adoptat în unanimitate de Comisia pentru bugete la inițiativa 

Parlamentului referitor la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei 

(2015/2319 (INI)) 
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7.12.2016 A8-0358/12 

Amendamentul  12 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cadrul fiecărui grup tehnic, Comisia 

urmărește să asigure un nivel înalt de 

expertiză profesională și, în măsura 

posibilului, o reprezentare echilibrată a 

domeniilor relevante de expertiză, precum 

și o reprezentare echilibrată a genului și a 

originii geografice, luând în considerare 

atribuțiile specifice grupurilor tehnice, 

tipul de expertiză necesară și rezultatul 

procedurii de selectare a experților. 

În cadrul fiecărui grup tehnic, Comisia 

asigură un nivel înalt de expertiză, o 

reprezentare echilibrată a domeniilor 

relevante de expertiză, a domeniilor de 

interes, atât economice, cât și 

neeconomice, inclusiv a grupurilor 

societății civile, precum și o reprezentare 

echilibrată a genului și a originii 

geografice, luând în considerare atribuțiile 

specifice ale grupurilor consultative, tipul 

de expertiză necesară și rezultatul 

procedurii de selectare a experților.; 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu punctele 2 și 7 din avizul adoptat în unanimitate de Comisia pentru bugete privind 

rezoluția Parlamentului referitoare la controlul registrului și componența grupurilor de experți ale 

Comisiei (2015/2319 (INI)). 
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Amendamentul  13 

Jakop Dalunde 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Membrii grupurilor tehnice sunt selectați 

din rândul experților cu competențe în 

domeniile menționate în capitolul II 

secțiunile 3 și 4 și care au răspuns la 

cererile publice de propuneri. 

Membrii grupurilor tehnice sunt selectați 

din rândul experților cu competențe în 

materie de strategie de cercetare, de 

gestionare, de impact social și/sau asupra 

mediului sau de producție în domeniile 

menționate în capitolul II secțiunile 3 și 4 

și care au răspuns la cererile publice de 

propuneri. 

Or. en 

Justificare 

Reprezentații sindicatelor și organizațiile neguvernamentale care reprezintă societatea civilă ar trebui să 

contribuie, printre altele, prin analiza și evaluarea impactului unui proiect. Prin urmare, aceste calificări 

ar trebui menționate aici. 
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Amendamentul  14 
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în numele Grupului Verts/ALE 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia se asigură de punerea în aplicare a 

normelor și procedurilor pentru a evita și a 

gestiona în mod corespunzător conflictele 

de interese între membrii grupurilor tehnice 

însărcinate cu evaluarea unui anumit 

proiect. Aceste proceduri garantează, de 

asemenea, egalitatea de tratament și 

corectitudinea pe parcursul întregului 

proces de monitorizare a proiectelor. 

Comisia se asigură de punerea în aplicare a 

normelor și procedurilor pentru a evita și a 

gestiona în mod corespunzător conflictele 

de interese între membrii grupurilor tehnice 

însărcinate cu evaluarea unui anumit 

proiect, inclusiv prin implementarea unui 

mecanism de tratare a plângerilor. Aceste 

proceduri garantează, de asemenea, 

egalitatea de tratament și corectitudinea pe 

parcursul întregului proces de monitorizare 

a proiectelor. 

Or. en 

Justificare 

Gestionarea eficientă a conflictului de interese include, de asemenea, posibilitatea formulării de 

plângeri, astfel cum se propune prin rezoluția Parlamentului referitoare la controlul registrului și 

componența grupurilor de experți ale Comisiei (2015/2319 (INI)). 
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Articolul 1 – alineatul (1) – punctul 3 

Decizia 2008/376/CE 

Articolul 24 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Îndeamnă Comisia să asigure cea 

mai mare transparență posibilă, inclusiv 

publicarea ordinii de zi, a documentelor 

de fundamentare, a registrelor voturilor și 

a proceselor-verbale detaliate, inclusiv a 

opiniilor divergente, în conformitate cu 

recomandările Ombudsmanului 

European; 

Or. en 

Justificare 

Recomandările Ombudsmanului din 2.2.2016 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/63520/html.bookmark 

 


