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9.11.2017 A8-0328/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskej ombudsmanky 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 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; domnieva sa, že 

neodôvodnené prieťahy pri vybavovaní 

začatých postupov v prípade nesplnenia 

povinnosti a postupov v rámci projektu 

EU Pilot alebo absencia konečných 

výsledkov by sa takisto mohli považovať 

za nesprávny úradný postup; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskej ombudsmanky 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 

príslušné informácie týkajúce sa 

rozhodnutí prijatých v trialógoch, a to 

najmä stanovisko každého členského štátu 

k rôznym otázkam; domnieva sa, že 

zverejňovanie výsledkov rokovaní 

pracovných skupín Rady by prispelo k 

pochopeniu pozadia určitých rozhodnutí; 

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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. víta praktické odporúčania 

ombudsmanky týkajúce sa interakcie 

úradníkov verejnej správy s lobistami; 

naliehavo vyzýva ombudsmanku na 

zvýšenie informovanosti o týchto 

odporúčaniach medzi zamestnancami 

všetkých inštitúcií EÚ prostredníctvom 

vzdelávacích školení, seminárov 

a súvisiacich podporných opatrení 

a vyzýva všetky inštitúcie EÚ na 

vykonávanie kódexu dobrej správnej praxe 

ombudsmanky a opatrení Rámcového 

dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT) 

v oblasti transparentnosti; 

26. víta praktické odporúčania 

ombudsmanky týkajúce sa interakcie 

úradníkov verejnej správy s lobistami; 

naliehavo vyzýva ombudsmanku na 

zvýšenie informovanosti o týchto 

odporúčaniach medzi zamestnancami 

všetkých inštitúcií EÚ prostredníctvom 

vzdelávacích školení, seminárov 

a súvisiacich podporných opatrení 

a vyzýva všetky inštitúcie EÚ na 

vykonávanie kódexu dobrej správnej praxe 

ombudsmanky a opatrení Rámcového 

dohovoru OSN o kontrole tabaku (RDKT) 

v oblasti transparentnosti; opakuje svoju 

výzvu na účinné zlepšenie kódexu dobrej 

správnej praxe prostredníctvom prijatia 

príslušného záväzného nariadenia počas 

tohto legislatívneho obdobia; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  29c. vyzýva ombudsmanku, aby ďalej 

prešetrila postupy v agentúrach EÚ s 

osobitným zameraním na Európsky úrad 

pre bezpečnosť potravín a Európsku 

chemickú agentúru, pokiaľ ide o 

dokumenty týkajúce sa spoločnosti 

Monsanto a možné dôsledky z hľadiska 

mlčanlivosti a konfliktu záujmov, ako aj 

ich celkovej povesti; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Igor Šoltes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  33b. navrhuje preskúmanie štatútu 

európskeho ombudsmana s cieľom 

posilniť jeho postavenie tak, aby mohol 

prešetrovať údajné nedodržiavanie 

nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe 

verejnosti k dokumentom inštitúcií a 

orgánov EÚ a prijímať rozhodnutia o 

sprístupnení príslušných dokumentov; 

Or. en 

 

 


