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Amendamentul  1 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât UE se confruntă, în 

continuare, cu cea mai gravă criză 

economică, socială și politică de la 

înființarea sa; întrucât abordarea 

ineficace adoptată de instituțiile UE în 

ceea ce privește reacția la lipsa de 

transparență atât din procesul decizional 

la nivelul UE, cât și din activitățile de 

lobby, pe lângă alte aspecte etice 

importante din cadrul instituțiilor, 

contribuie la subminarea, în continuare, a 

imaginii UE; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1171301RO.docx  PE631.567v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

5.12.2018 A8-0411/2 

Amendamentul  2 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul S 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

S. întrucât, la 25 octombrie 2017, a 

avut loc o reuniune între fostul președinte 

al Comisiei Barroso și un actual 

vicepreședinte al Comisiei, care a fost 

înregistrată ca o reuniune oficială cu 

Goldman Sachs; întrucât Ombudsmanul a 

constatat că natura exactă a acestei 

reuniuni nu este clară; întrucât 

Ombudsmanul a subliniat faptul că există 

preocupări firești cu privire la faptul că 

fostul președinte își utilizează statutul 

anterior și contactele sale cu foștii colegi 

pentru a influența și a obține informații; 

întrucât acest caz ridică probleme 

sistematice în ceea ce privește abordarea 

generală a Comisiei cu privire la tratarea 

acestor cazuri și la gradul de 

independență al Comitetului de etică; 
atrage atenția, prin urmare, că sunt 

necesare reguli mai stricte la nivelul UE 

pentru a preîntâmpina și a sancționa toate 

conflictele de interese din instituțiile și 

agențiile UE; 

S. întrucât, la 25 octombrie 2017, a 

avut loc o reuniune între fostul președinte 

al Comisiei Barroso și un actual 

vicepreședinte al Comisiei, care a fost 

înregistrată ca o reuniune oficială cu 

Goldman Sachs; întrucât Ombudsmanul a 

constatat că natura exactă a acestei 

reuniuni nu este clară; întrucât 

Ombudsmanul a subliniat faptul că există 

preocupări firești cu privire la faptul că 

fostul președinte își utilizează statutul 

anterior și contactele sale cu foștii colegi 

pentru a influența și a obține informații; 

atrage atenția, prin urmare, că sunt 

necesare reguli mai clare la nivelul UE 

pentru a preîntâmpina și a sancționa toate 

conflictele de interese din instituțiile și 

agențiile UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Amendamentul  3 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât, în scopul luării de decizii 

legate de protejarea sănătății și a siguranței 

oamenilor, a animalelor și a plantelor, 

instituțiile, agențiile și oficiile UE ar trebui 

să aibă o abordare orientată în mod 

deosebit către cetățeni și să se pună în 

serviciul acestora și ar trebui să răspundă în 

mod adecvat preocupărilor publicului în 

ceea ce privește transparența deplină, 

independența și acuratețea în colectarea și 

evaluarea dovezilor științifice; întrucât 

dovezile științifice și procedurile utilizate 

la nivelul UE care au condus la autorizarea, 

printre altele, a organismelor modificate 

genetic, a pesticidelor și a glifosatului au 

atras critici dure și au declanșat o amplă 

dezbatere publică; 

Y. întrucât, în scopul luării de decizii 

legate de protejarea sănătății și a siguranței 

oamenilor, a animalelor și a plantelor, 

instituțiile, agențiile și oficiile UE ar trebui 

să aibă o abordare orientată în mod 

deosebit către cetățeni și să se pună în 

serviciul acestora și ar trebui să răspundă în 

mod adecvat preocupărilor publicului în 

ceea ce privește transparența de cel mai 

înalt grad posibil, independența și 

acuratețea în colectarea și evaluarea 

dovezilor științifice; întrucât dovezile 

științifice și procedurile utilizate la nivelul 

UE care au condus la autorizarea, printre 

altele, a organismelor modificate genetic, a 

pesticidelor și a glifosatului au atras critici 

dure și au declanșat o amplă dezbatere 

publică; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Amendamentul  4 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AC 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AC. întrucât Ombudsmanul a desfășurat 

o anchetă cu privire la modul în care 

Martin Selmayr, la acel moment șef de 

cabinet al Președintelui Comisiei 

Europene, a fost numit Secretar General al 

Comisiei; întrucât Ombudsmanul a 

subliniat că Comisia a creat un sentiment 

artificial de urgență pentru ocuparea 

postului de Secretar General cu scopul de 

a justifica faptul că nu a publicat un 

anunț de post vacant și că a organizat o 

procedură de selecție a Secretarului 

General adjunct nu pentru a ocupa direct 

acel post, ci pentru ca domnul Selmayr să 

devină secretar general printr-o numire 

rapidă în doi pași; întrucât Ombudsmanul 

a găsit patru exemple de administrare 

defectuoasă la numirea domnului 

Selmayr, cauzate de nerespectarea de 

către Comisie a normelor aplicabile, atât 

în litera, cât și în spiritul lor; 

AC. întrucât Ombudsmanul a desfășurat 

o anchetă cu privire la modul în care 

Martin Selmayr, la acel moment șef de 

cabinet al Președintelui Comisiei 

Europene, a fost numit Secretar General al 

Comisiei; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Amendamentul  5 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază importanța unei 

transparențe maxime și a accesului public 

îmbunătățit la documentele deținute de 

instituțiile UE; evidențiază activitatea 

structurală a Ombudsmanului în 

dezvăluirea unor cazuri suspectate de 

administrare defectuoasă, prin adoptarea 

unei abordări de la caz la caz și prin 

lansarea unui număr tot mai mare de 

anchete din proprie inițiativă; 

6. subliniază importanța unei 

transparențe de cel mai înalt grad posibil și 

a accesului public îmbunătățit la 

documentele deținute de instituțiile UE; 

evidențiază activitatea structurală a 

Ombudsmanului în dezvăluirea unor cazuri 

suspectate de administrare defectuoasă, 

prin adoptarea unei abordări de la caz la 

caz și prin lansarea unui număr tot mai 

mare de anchete din proprie inițiativă; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Amendamentul  6 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. recunoaște nevoia de transparență 

maximă în procesul decizional al UE și 

salută ancheta Ombudsmanului cu privire 

la practica obișnuită de negociere 

neoficială dintre cele trei instituții 

principale ale UE („triloguri”); sprijină 

publicarea tuturor documentelor 

trilogurilor în conformitate cu hotărârile 

Curții de Justiție; 

12. recunoaște nevoia unei 

transparențe de cel mai înalt grad posibil 

în procesul decizional al UE și salută 

ancheta Ombudsmanului cu privire la 

practica obișnuită de negociere neoficială 

dintre cele trei instituții principale ale UE 

(„triloguri”); sprijină publicarea tuturor 

documentelor trilogurilor în conformitate 

cu hotărârile Curții de Justiție; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Amendamentul  7 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. are convingerea fermă că 

recomandările Ombudsmanului cu privire 

la politica de transparență a BEI trebuie 

puse în aplicare fără întârziere; invită BEI 

să inițieze imediat eliminarea prezumției 

de nedivulgare în legătură cu informațiile 
și documentele colectate în cursul 

auditurilor, al inspecțiilor și al 

investigațiilor, inclusiv cele lansate atât în 

cursul, cât și după cazurile de fraudă și 

corupție; 

13. are convingerea fermă că 

recomandările Ombudsmanului cu privire 

la politica de transparență a BEI trebuie 

puse în aplicare fără întârziere; reamintește 

că această politică se bazează pe o 

prezumție de divulgare și că, în 

conformitate cu aceasta, oricine poate 

avea acces la documente și informații ale 

BEI; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Amendamentul  8 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca politica de divulgare a 

Grupului BEI să asigure un nivel din ce 

în ce mai ridicat de transparență în ceea 

ce privește principiile care reglementează 

politica sa de prețuri și organismele de 

guvernanță; solicită publicarea 

proceselor-verbale ale reuniunilor 

Comitetului de direcție al BCE; 

14. invită BEI să sporească și mai 

mult transparența, de exemplu prin 

publicarea proceselor-verbale detaliate și 

prin acordarea accesului la informații 

atât pe plan intern, Parlamentului și 

celorlalte instituții, cât și publicului, în 

special în ceea ce privește sistemul de 

contractare și subcontractare, rezultatele 

investigațiilor interne și selecția, 

monitorizarea și evaluarea activităților și 

programelor; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Amendamentul  9 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază că pozițiile statelor 

membre în cadrul Consiliului în timpul 

procesului legislativ trebuie înregistrate și 

făcute publice în timp util și într-un mod 

accesibil, deoarece, în orice sistem bazat pe 

principiul legitimității democratice, 

colegiuitorii trebuie să își asume 

responsabilitatea față de public pentru 

acțiunile lor; este de părere că o 

responsabilitate sporită a Consiliului față 

de pozițiile adoptate de guvernele naționale 

cu privire la legislația UE, inclusiv punând 

în mod proactiv la dispoziția publicului 

documentele legislative câtă vreme 

procedura legislativă este în curs, ar 

contribui la atenuarea lipsei de transparență 

a procesului decizional și ar reduce din 

cultura de „blamare a Bruxelles-ului” 

pentru deciziile pe care, în ultimă instanță, 

le iau guvernele naționale însele; solicită 

Consiliului ca, în conformitate cu articolul 

15 alineatul (3) din TFUE, să își 

revizuiască politica de confidențialitate 

pentru a asigura cel mai înalt nivel de 

transparență în activitatea sa; 

15. subliniază că pozițiile statelor 

membre în cadrul Consiliului în timpul 

procesului legislativ trebuie înregistrate și 

făcute publice în timp util și într-un mod 

accesibil, deoarece, în orice sistem bazat pe 

principiul legitimității democratice, 

colegiuitorii trebuie să își asume 

responsabilitatea față de public pentru 

acțiunile lor; este de părere că o 

responsabilitate sporită a Consiliului față 

de pozițiile adoptate de guvernele naționale 

cu privire la legislația UE, inclusiv punând 

la dispoziția publicului documentele 

legislative, ar contribui la atenuarea lipsei 

de transparență a procesului decizional și 

ar reduce din cultura de „blamare a 

Bruxelles-ului” pentru deciziile pe care, în 

ultimă instanță, le iau guvernele naționale 

însele; solicită Consiliului ca, în 

conformitate cu articolul 15 alineatul (3) 

din TFUE, să își revizuiască politica de 

confidențialitate pentru a asigura cel mai 

înalt nivel de transparență în activitatea sa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Amendamentul  10 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia să asigure 

transparența maximă și accesul la 

documente și informații în ceea ce privește 

procedurile EU Pilot, cel puțin în ceea ce 

privește petițiile primite, precum și 

transparența deplină și accesul integral la 
procedurile EU Pilot și cele legate de 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor care 

au fost finalizate deja; 

16. invită Comisia să asigure cel mai 

înalt grad posibil de transparență și 

accesul la documente și informații în ceea 

ce privește procedurile EU Pilot, cel puțin 

în ceea ce privește petițiile primite, precum 

și procedurile EU Pilot și cele legate de 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor care 

au fost finalizate deja; 

Or. en 

 

 


