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8.11.2017 A8-0328/1 

Poprawka  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. zwraca się do Komisji, aby 

poprawiła przejrzystość i dostęp do 

dokumentów i informacji w odniesieniu do 

procedur EU Pilot dotyczących 

otrzymanych petycji oraz zakończonych 

już procedur EU Pilot i postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego; podkreśla 

znaczenie podejmowanej przez Komisję 

regularnej współpracy z Parlamentem; 

zachęca Rzecznika do kontynuacji 

strategicznego postępowania 

sprawdzającego dotyczącego przejrzystości 

działań Komisji podczas rozpatrywania 

skarg w sprawie naruszeń w ramach 

procedur EU Pilot oraz wzywa Rzecznika 

do zachowania determinacji i czujności 

podczas dalszego badania tej sprawy w 

2017 r.; 

14. zwraca się do Komisji, aby 

zapewniła pełną przejrzystość i dostęp do 

dokumentów i informacji w odniesieniu do 

procedur EU Pilot dotyczących 

otrzymanych petycji oraz zakończonych 

już procedur EU Pilot i postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego; podkreśla 

znaczenie podejmowanej przez Komisję 

regularnej współpracy z Parlamentem; 

zachęca Rzecznika do kontynuacji 

strategicznego postępowania 

sprawdzającego dotyczącego przejrzystości 

działań Komisji podczas rozpatrywania 

skarg w sprawie naruszeń w ramach 

procedur EU Pilot oraz wzywa Rzecznika 

do zachowania determinacji i czujności 

podczas dalszego badania tej sprawy w 

2017 r.; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Poprawka  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. wyraża głębokie ubolewanie w 

związku z narosłymi opóźnieniami w 

postępowaniu w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

NIF 2014/4231 dotyczącym nadużywania 

umów na czas określony w sektorze 

publicznym we Włoszech, co stanowi 

naruszenie dyrektywy 1999/70/WE; wzywa 

Rzecznika Praw Obywatelskich do 

zwiększenia wysiłków w tej sprawie, aby 

skutecznie chronić prawa obywatelskie;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Poprawka  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wyraża uznanie dla zdecydowania, 

z jakim Rzecznik dąży do osiągnięcia 

najwyższego poziomu przejrzystości w 

unijnym procesie decyzyjnym; podkreśla, 

że konieczne jest monitorowanie 

wdrażania zaleceń Rzecznika dotyczących 

przejrzystości w rozmowach trójstronnych; 

wzywa Radę i Komisję do opublikowania 

stosownych informacji na temat decyzji 

podejmowanych podczas rozmów 

trójstronnych; przypomina ponadto o 

potrzebie zapewnienia pełnej i zwiększonej 

przejrzystości w umowach i negocjacjach 

handlowych oraz wzywa Rzecznika do 

podejmowania dalszych wysiłków w celu 

monitorowania przejrzystości w 

negocjacjach dotyczących wszystkich 

umów handlowych UE z państwami 

trzecimi, przy czym należy pamiętać o tym, 

by nie osłabiało to pozycji negocjacyjnej 

UE;  

15. wyraża uznanie dla zdecydowania, 

z jakim Rzecznik dąży do osiągnięcia 

najwyższego poziomu przejrzystości w 

unijnym procesie decyzyjnym; podkreśla, 

że konieczne jest monitorowanie 

wdrażania zaleceń Rzecznika dotyczących 

przejrzystości w rozmowach trójstronnych; 

wzywa Radę i Komisję do opublikowania 

wszystkich informacji na temat decyzji 

podejmowanych podczas rozmów 

trójstronnych; przypomina ponadto o 

potrzebie zapewnienia pełnej i zwiększonej 

przejrzystości w umowach i negocjacjach 

handlowych oraz wzywa Rzecznika do 

podejmowania dalszych wysiłków w celu 

monitorowania przejrzystości w 

negocjacjach dotyczących wszystkich 

umów handlowych UE z państwami 

trzecimi; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Poprawka  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. domaga się większej przejrzystości 

w unijnym procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych i finansowych, w 

szczególności w obszarze nadzoru 

bankowego sprawowanego przez 

Europejski Bank Centralny; popiera 

ponadto zalecenia Rzecznika dotyczące 

zwiększenia przejrzystości EBI i 

Eurogrupy oraz wzmocnienia ich 

wewnętrznych zasad etyki, a jednocześnie 

dostrzega niedawne starania Rzecznika w 

tym zakresie oraz fakt, że rozporządzenie 

(UE) nr 1049/2001 nie ma zastosowania 

wobec Eurogrupy, ponieważ nie jest ona 

instytucją ani organem w rozumieniu 

Traktatów; wzywa do przestrzegania 

zaleceń Rzecznika w sprawie przeglądu 

mechanizmu rozpatrywania skarg EBI i 

podkreśla znaczenie niezależnego 

mechanizmu składania skarg; wzywa 

Rzecznika Praw Obywatelskich, aby 

odgrywał aktywniejszą rolę, jeśli chodzi o 

zapewnienie wiarygodności i skuteczności 

nowego mechanizmu rozpatrywania skarg 

EBI, z poszanowaniem zasad niezależności 

operacyjnej, przejrzystości, dostępności, 

terminowości i adekwatnych zasobów; 

17. domaga się pełnej przejrzystości w 

unijnym procesie podejmowania decyzji 

gospodarczych i finansowych, w 

szczególności w obszarze nadzoru 

bankowego sprawowanego przez 

Europejski Bank Centralny; popiera 

ponadto zalecenia Rzecznika dotyczące 

zwiększenia przejrzystości EBI i 

Eurogrupy oraz wzmocnienia ich 

wewnętrznych zasad etyki, a jednocześnie 

dostrzega niedawne starania Rzecznika w 

tym zakresie oraz fakt, że rozporządzenie 

(UE) nr 1049/2001 nie ma zastosowania 

wobec Eurogrupy, ponieważ nie jest ona 

instytucją ani organem w rozumieniu 

Traktatów; wzywa do przestrzegania 

zaleceń Rzecznika w sprawie przeglądu 

mechanizmu rozpatrywania skarg EBI i 

podkreśla znaczenie niezależnego 

mechanizmu składania skarg; wzywa 

Rzecznika Praw Obywatelskich, aby 

odgrywał aktywniejszą rolę, jeśli chodzi o 

zapewnienie wiarygodności i skuteczności 

nowego mechanizmu rozpatrywania skarg 

EBI, z poszanowaniem zasad niezależności 

operacyjnej, przejrzystości, dostępności, 

terminowości i adekwatnych zasobów; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Poprawka  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI). 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. popiera zaangażowanie Rzecznika 

na rzecz zwiększenia przejrzystości 

działalności lobbingowej w UE, a także 

wzywa Komisję do pełnego zastosowania 

się do sugestii Rzecznika dotyczących 

udoskonalenia rejestru UE służącego 

przejrzystości przez przekształcenie go w 

obowiązkowy centralny ośrodek 

przejrzystości dla wszystkich instytucji i 

agencji UE; podkreśla, że w tym celu 

należy podjąć wyraźne działania oraz 

opracować spójne i realne harmonogramy 

prac; podkreśla znaczenie większej 

przejrzystości, w tym w odniesieniu do 

informacji o finansowaniu, grupach 

interesów i interesach finansowych;  

22. popiera zaangażowanie Rzecznika 

na rzecz zwiększenia przejrzystości 

działalności lobbingowej w UE, a także 

wzywa Komisję do pełnego zastosowania 

się do sugestii Rzecznika dotyczących 

udoskonalenia rejestru UE służącego 

przejrzystości przez przekształcenie go w 

obowiązkowy w pełnym zakresie i prawnie 

wiążący centralny ośrodek przejrzystości 

dla wszystkich instytucji i agencji UE oraz 

przedstawicieli grup interesu; podkreśla, 

że w celu przyjęcia unijnego aktu 

prawnego należy podjąć wyraźne działania 

oraz opracować spójne i realne 

harmonogramy prac; podkreśla znaczenie 

pełnej przejrzystości, w tym w odniesieniu 

do informacji o finansowaniu, grupach 

interesu i interesach finansowych;  

Or. en 

 

 


