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9.11.2017 A8-0328/6 

Poprawka  6 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

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.; uważa, że nieuzasadnione 

opóźnienia w rozpatrywaniu wszczętych 

postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom i procedur EU Pilot lub 

brak jednoznacznych wyników mogą 

również wchodzić w zakres niewłaściwego 

administrowania; 

Or. en 



 

AM\1138952PL.docx  PE611.534v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

9.11.2017 A8-0328/7 

Poprawka  7 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

stosownych informacji na temat decyzji 

podejmowanych podczas rozmów 

trójstronnych, w tym przede wszystkim 

stanowiska każdego z państw 

członkowskich w poszczególnych 

sprawach; uważa, że podawanie wyników 

obrad grup roboczych Rady do 

wiadomości publicznej byłoby pomocne w 

zrozumieniu podłoża niektórych decyzji; 

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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Poprawka  8 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. z zadowoleniem przyjmuje 

praktyczne zalecenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie kontaktów 

między urzędnikami państwowymi a 

lobbystami; wzywa Rzecznika do podjęcia 

działań służących zwiększeniu znajomości 

tych zaleceń wśród pracowników 

wszystkich unijnych instytucji w drodze 

szkoleń, seminariów i powiązanych 

środków wsparcia oraz wzywa wszystkie 

instytucje unijne do wdrożenia 

opracowanego przez Rzecznika Kodeksu 

dobrego postępowania administracyjnego 

oraz środków na rzecz przejrzystości 

zawartych w Ramowej konwencji ONZ o 

ograniczeniu użycia tytoniu; 

26. z zadowoleniem przyjmuje 

praktyczne zalecenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie kontaktów 

między urzędnikami państwowymi a 

lobbystami; wzywa Rzecznika do podjęcia 

działań służących zwiększeniu znajomości 

tych zaleceń wśród pracowników 

wszystkich unijnych instytucji w drodze 

szkoleń, seminariów i powiązanych 

środków wsparcia oraz wzywa wszystkie 

instytucje unijne do wdrożenia 

opracowanego przez Rzecznika Kodeksu 

dobrego postępowania administracyjnego 

oraz środków na rzecz przejrzystości 

zawartych w Ramowej konwencji ONZ o 

ograniczeniu użycia tytoniu; ponawia apel 

o skuteczną aktualizację Europejskiego 

kodeksu dobrej praktyki administracyjnej 

w drodze przyjęcia wiążącego 

rozporządzenia w tej sprawie w trakcie 

obecnej kadencji; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Poprawka  9 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  29c. zwraca się do Rzecznika Praw 

Obywatelskich, aby nadal badał praktyki 

w agencjach UE, ze szczególnym 

uwzględnieniem Europejskiego Urzędu 

ds. Bezpieczeństwa Żywności i 

Europejskiej Agencji Chemikaliów w 

odniesieniu do dokumentów Monsanto 

oraz ewentualnych skutków pod względem 

poufności i konfliktu interesów, a także 

ich ogólnej reputacji; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Poprawka  10 

Igor Šoltes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  33b. proponuje dokonanie przeglądu 

Statutu Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, aby upoważnić go do 

badania zarzutów niezgodności z 

rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w 

sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów instytucji i organów UE oraz 

do podejmowania decyzji w sprawie 

opublikowania stosownych dokumentów; 

Or. en 

 

 


