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8.11.2017 A8-0328/11 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A8-0328/12 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A8-0328/13 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 

2017/2126(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. opätovne zdôrazňuje, že je proti 

komplexnej hospodárskej a obchodnej 

dohode (CETA); vyjadruje poľutovanie 

nad nedostatočnou transparentnosťou v 

rokovaniach o obchodných dohodách, ako 

napríklad Transatlantické obchodné a 

investičné partnerstvo (TTIP) a 

komplexná hospodárska a obchodná 

dohoda, a v tejto súvislosti vyjadruje 

rovnaké obavy ako milióny občanov; víta 

úspech populárnej európskej iniciatívy 

občanov s názvom Stop TTIP, ktorá 

získala viac ako 3,2 milióna podpisov a 

dosiahla potrebné kvórum v 23 členských 

štátoch; vyjadruje poľutovanie nad 

neprijateľným odmietnutím uznať túto 

iniciatívu zo strany Komisie; v tejto 

súvislosti víta rozsudok Všeobecného súdu 

Európskej únie z 10. mája 2017, ktorým 

sa ruší rozhodnutie Komisie a uznáva, že 

európska iniciatíva občanov STOP TTIP 

nepredstavuje neprípustné zasahovanie do 

legislatívneho postupu, ale oprávnené 

včasné začatie demokratickej diskusie; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

 

 


