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8.11.2017 A8-0328/11 

Poprawka  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 A8-0328/12 

Poprawka  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 



 

AM\1138994PL.docx  PE611.534v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.11.2017 A8-0328/13 

Poprawka  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. 

2017/2126(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. ponawia swój sprzeciw wobec 

kompleksowej umowy gospodarczo-

handlowej (CETA); ubolewa z powodu 

braku przejrzystości w negocjacjach 

umów handlowych takich jak 

transatlantyckie partnerstwo handlowo-

inwestycyjne (TTIP) i CETA oraz podziela 

obawy wyrażane przez miliony obywateli 

w tym zakresie; cieszy się z sukcesu 

powszechnej europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej pod hasłem „Stop TTIP”, w 

której ramach zebrano ponad 3,2 miliona 

podpisów i która zdobyła wymagane 

poparcie w 23 państwach członkowskich; 

ubolewa z powodu niedopuszczalnej 

odmowy zarejestrowania inicjatywy przez 

Komisję; w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje wyrok Sądu Unii Europejskiej z 

dnia 10 maja 2017 r., który unieważnił 

decyzję Komisji i uznał, że europejska 

inicjatywa obywatelska „Stop TTIP” nie 

stanowi niedopuszczalnej ingerencji w 

procedurę ustawodawczą, lecz 

pełnoprawne rozpoczęcie na czas debaty 

demokratycznej; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Poprawka  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 z myślą o przyjęciu 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 

 

 


