
 

AM\1138889SK.docx  PE611.534v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

8.11.2017 A8-0328/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva Komisiu, aby zlepšila 

transparentnosť a prístup k dokumentom 

a informáciám, pokiaľ ide o postupy 

v rámci projektu EU Pilot v súvislosti 

s prijímanými petíciami a postupy v rámci 

projektu EU Pilot, ako aj postupy v prípade 

nesplnenia povinnosti, ktoré už boli 

uzavreté; zdôrazňuje význam pravidelnej 

spolupráce Komisie s Parlamentom; 

nabáda ombudsmanku, aby pokračovala 

v strategickom vyšetrovaní transparentnosti 

Komisie pri vybavovaní sťažností na 

nesplnenie povinnosti v rámci postupov 

projektu EU Pilot, a naliehavo ju vyzýva, 

aby túto vec aj v roku 2017 vyšetrovala 

odhodlane a pozorne; 

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

úplnú transparentnosť a prístup 

k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide 

o postupy v rámci projektu EU Pilot 

v súvislosti s prijímanými petíciami 

a postupy v rámci projektu EU Pilot, ako aj 

postupy v prípade nesplnenia povinnosti, 

ktoré už boli uzavreté; zdôrazňuje význam 

pravidelnej spolupráce Komisie s 

Parlamentom; nabáda ombudsmanku, aby 

pokračovala v strategickom vyšetrovaní 

transparentnosti Komisie pri vybavovaní 

sťažností na nesplnenie povinnosti v rámci 

postupov projektu EU Pilot, a naliehavo ju 

vyzýva, aby túto vec aj v roku 2017 

vyšetrovala odhodlane a pozorne; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

výrazným oneskorením v súvislosti s 

postupom v prípade nesplnenia povinnosti 

NIF 2014/4231, ktorý sa týka zmlúv 

uzavretých na určitý čas vo verejnom 

sektore v Taliansku v rozpore so 

smernicou 1999/70/ES; vyzýva 

ombudsmanku, aby zintenzívnila úsilie 

v tomto smere s cieľom účinne chrániť 

práva občanov;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. chváli odhodlanie ombudsmanky 

dosahovať najvyššiu úroveň 

transparentnosti v procese rozhodovania 

v EÚ; zdôrazňuje potrebu monitorovať 

vykonávanie odporúčaní ombudsmanky 

v oblasti transparentnosti v trialógoch; 

vyzýva Radu a Komisiu, aby zverejňovali 

príslušné informácie týkajúce sa 

rozhodnutí prijatých v trialógoch; opätovne 

pripomína, že je potrebné úplná a 

posilnená transparentnosť obchodných 

dohôd a rokovaní a žiada ombudsmanku, 

aby sa naďalej usilovala monitorovať 

transparentnosť rokovaní o všetkých 

obchodných dohodách EÚ s tretími 

krajinami, pričom je potrebné dbať na to, 

aby sa tým neoslabovala rokovacia pozícia 

EÚ;  

15. chváli odhodlanie ombudsmanky 

dosahovať najvyššiu úroveň 

transparentnosti v procese rozhodovania 

v EÚ; zdôrazňuje potrebu monitorovať 

vykonávanie odporúčaní ombudsmanky 

v oblasti transparentnosti v trialógoch; 

vyzýva Radu a Komisiu, aby zverejňovali 

všetky informácie týkajúce sa rozhodnutí 

prijatých v trialógoch; ďalej zdôrazňuje 

potreby plnej a väčšej transparentnosti 

v obchodných dohodách a rokovaniach 

a žiada ombudsmanku, aby sa naďalej 

usilovala monitorovať transparentnosť 

rokovaní o všetkých obchodných dohodách 

EÚ s tretími krajinami; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva na väčšiu transparentnosť 

v procese hospodárskych a finančných 

rozhodnutí EÚ, najmä v oblasti dohľadu 

nad bankami zo strany Európskej 

centrálnej banky; okrem toho podporuje 

odporúčania ombudsmanky na zvýšenie 

transparentnosti EIB a Euroskupiny a na 

posilnenie ich vnútorných etických 

pravidiel, pričom uznáva jej nedávne úsilie 

v tejto súvislosti a skutočnosť, že 

nariadenie (EÚ) č. 1049/2001 sa na 

Euroskupinu nevzťahuje, pretože nie je 

inštitúciou ani orgánom v zmysle zmlúv; 

vyzýva na dodržiavanie odporúčaní 

ombudsmanky týkajúcich sa preskúmania 

mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností 

a zdôrazňuje význam nezávislého 

mechanizmu na vybavovanie sťažností; 

vyzýva ombudsmanku, aby zohrávala 

aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní, aby 

nový mechanizmus EIB na vybavovanie 

sťažností zostal dôveryhodný a účinný 

a bol v súlade so zásadami funkčnej 

nezávislosti, transparentnosti, prístupu, 

včasnosti a primeraných zdrojov; 

17. vyzýva na plnú transparentnosť 

v procese hospodárskych a finančných 

rozhodnutí EÚ, najmä v oblasti dohľadu 

nad bankami zo strany Európskej 

centrálnej banky; okrem toho podporuje 

odporúčania ombudsmanky na zvýšenie 

transparentnosti EIB a Euroskupiny a na 

posilnenie ich vnútorných etických 

pravidiel, pričom uznáva jej nedávne úsilie 

v tejto súvislosti a skutočnosť, že 

nariadenie (EÚ) č. 1049/2001 sa na 

Euroskupinu nevzťahuje, pretože nie je 

inštitúciou ani orgánom v zmysle zmlúv; 

vyzýva na dodržiavanie odporúčaní 

ombudsmanky týkajúcich sa preskúmania 

mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností 

a zdôrazňuje význam nezávislého 

mechanizmu na vybavovanie sťažností; 

vyzýva ombudsmanku, aby zohrávala 

aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní, aby 

nový mechanizmus EIB na vybavovanie 

sťažností zostal dôveryhodný a účinný 

a bol v súlade so zásadami funkčnej 

nezávislosti, transparentnosti, prístupu, 

včasnosti a primeraných zdrojov; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. podporuje odhodlanie 

ombudsmanky zvyšovať transparentnosť 

lobingu v EÚ a vyzýva Komisiu, aby plne 

uplatňovala návrhy ombudsmanky na 

skvalitnenie registra transparentnosti EÚ 

a jeho pretvorenie na povinný centrálny 

uzol transparentnosti pre všetky inštitúcie 

a agentúry EÚ; zdôrazňuje, že by sa mali 

na tento účel prijať opatrenia a vypracovať 

koherentné a účinné pracovné plány; 

zdôrazňuje význam väčšej transparentnosti, 

a to aj v súvislosti s informáciami 

týkajúcimi sa financovania, záujmových 

skupín a finančných záujmov;  

22. podporuje odhodlanie 

ombudsmanky zvyšovať transparentnosť 

lobingu v EÚ a vyzýva Komisiu, aby plne 

uplatňovala návrhy ombudsmanky na 

skvalitnenie registra transparentnosti EÚ 

a jeho pretvorenie na úplne povinný 

a právne záväzný centrálny uzol 

transparentnosti pre všetky inštitúcie 

EÚ, agentúry a zástupcov záujmových 

skupín; zdôrazňuje, že by sa mali na tento 

účel prijať jednoznačné opatrenia a 

vypracovať koherentné a účinné pracovné 

plány s cieľom prijať legislatívny akt EÚ; 

zdôrazňuje význam úplnej 

transparentnosti, a to aj v súvislosti s 

informáciami týkajúcimi sa financovania, 

záujmových skupín a finančných záujmov;  

Or. en 

 

 


