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5.12.2018 A8-0411/11 

Amendamentul  11 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. își reia apelul în favoarea unei 

platforme centrale de transparență pentru 

toate instituțiile și agențiile UE; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Amendamentul  12 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. sprijină angajamentul 

Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 

transparenței activităților de lobby din UE; 

subliniază că este important să se adopte un 

act legislativ adecvat pentru a face registrul 

de transparență al UE imperativ și 

obligatoriu din punct de vedere juridic 

pentru toate instituțiile și agențiile UE și 

reprezentanții de interese, asigurând astfel 

deplina transparență a activității de lobby; 

19. sprijină angajamentul 

Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 

transparenței activităților de lobby din UE; 

subliniază că este important să se adopte un 

act legislativ adecvat pentru a face registrul 

de transparență al UE imperativ și 

obligatoriu din punct de vedere juridic 

pentru toate instituțiile și agențiile UE și 

reprezentanții de interese, asigurând astfel 

cel mai înalt nivel posibil de transparență a 

activității de lobby; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Amendamentul  13 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că este important să se 

actualizeze în mod regulat și să se 

îmbunătățească în mod substanțial precizia 

datelor din registrul de transparență al UE, 

incluzându-se obligația firmelor de 

avocatură care practică activități de lobby 

de a-și declara toți clienții; subliniază că 

este necesar ca toate informațiile cu 

privire la influența lobbiștilor să fie puse 

la dispoziție în mod gratuit, să fie pe 

deplin comprehensibile și ușor accesibile 

publicului; consideră că trebuie asigurată 

transparența deplină cu privire la finanțarea 

tuturor reprezentanților de interese; solicită 

ca toate organizațiile care încalcă 

normele privind „ușile turnante” să fie 

suspendate din registrul de transparență; 

20. subliniază că este important să se 

actualizeze în mod regulat și să se 

îmbunătățească în mod substanțial precizia 

datelor din registrul de transparență al UE; 

consideră că societățile de consultanță de 

specialitate, cabinetele de avocatură și 

consultanții independenți ar trebui să 

indice volumul exact al activităților care 

fac obiectul registrului, dar recunoaște în 

același timp că este posibil ca, din cauza 

legislației naționale din unele state 

membre, unele persoane să nu poată 

respecta cerințele registrului de 

transparență; consideră că trebuie 

asigurată transparența deplină cu privire la 

finanțarea tuturor reprezentanților de 

interese;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Amendamentul  14 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. evidențiază constatările 

Ombudsmanului potrivit cărora 

apartenența continuă a Președintelui 
BCE la Grupul G30 a reprezentat o 

administrare defectuoasă, deoarece a dat 

naștere unei percepții publice că 

independența BCE față de interesele 

financiare private ar putea fi 

compromisă; subliniază că membrii 

Comitetului executiv al BCE ar trebui să 

evite să fie, în același timp, membri ai 

unor forumuri sau ai altor organizații 

care includ membri ai conducerii 

executive a băncilor supravegheate de 

BCE; ia act de recomandările 

Ombudsmanului din 15 ianuarie 2018 

privind implicarea Președintelui BCE și a 

membrilor organelor sale de decizie în 

Grupul G30 și îndeamnă BCE să modifice 

normele aplicabile pentru a asigura 

transpunerea în practică a celor mai 

înalte standarde etice și de asumare a 

răspunderii; 

21. reiterează faptul că independența 

BCE le conferă membrilor comitetului 

executiv libertatea de a adopta decizii 

responsabile, pe baza respectării normelor 
de răspundere adecvate, cu privire la 

participarea la foruri, inclusiv la cele 

inaccesibile publicului larg, în cazul în 

care consideră necesar pentru a asigura 

buna desfășurare a politicii monetare a 

BCE; ia act de avizul Ombudsmanului din 

5 iulie 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Amendamentul  15 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. este de părere că Comisia nu a 

respectat principiile transparenței, eticii și 

statului de drept în procedura de numire a 

lui Martin Selmayr în funcția de nou 

Secretar General al său; regretă profund 

decizia Comisiei de a confirma calitatea 

de nou Secretar General a domnului 

Selmayr fără a ține seama de criticile 

numeroase și extinse ale cetățenilor UE și 

de prejudiciile aduse reputației UE în 

ansamblul său; subliniază că domnul 

Selmayr trebuie să demisioneze din postul 

de Secretar General al Comisiei și solicită 

Comisiei să adopte o procedură nouă 

pentru numirea secretarului său general, 

asigurând punerea în aplicare a celor mai 

înalte standarde ale transparenței, eticii și 

statului de drept; 

22. solicită Comisiei să adopte o 

procedură nouă pentru numirea secretarului 

său general, asigurând punerea în aplicare a 

celor mai înalte standarde ale transparenței, 

eticii și statului de drept; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Amendamentul  16 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Ombudsmanul să își continue 

activitatea de consolidare a normelor etice 

din cadrul instituțiilor UE, pentru a rezolva 

chestiunile legate de fenomenul „ușilor 

turnante”, și să garanteze transparența 

deplină a tuturor informațiilor legate de 

aceste cazuri, inclusiv publicarea rapidă a 

numelor tuturor înalților funcționari ai UE 

implicați; așteaptă cu interes analiza 

Ombudsmanului cu privire la modul în 

care Comisia își pune în aplicare orientările 

și sugestiile referitoare la modalitățile de 

îmbunătățire a modului în care sunt tratate 

situațiile de „uși turnante”, inclusiv la 

posibilitatea de a adopta norme legislative 

pentru prevenirea și sancționarea acestui 

tip de situații și a posibilelor abuzuri; 

23. invită Ombudsmanul să își continue 

activitatea de consolidare a normelor etice 

din cadrul instituțiilor UE, pentru a rezolva 

chestiunile legate de fenomenul „ușilor 

turnante”, și să garanteze cel mai înalt 

nivel posibil de transparență a tuturor 

informațiilor legate de aceste cazuri, 

inclusiv publicarea rapidă a numelor 

tuturor înalților funcționari ai UE implicați; 

așteaptă cu interes analiza Ombudsmanului 

cu privire la modul în care Comisia își 

pune în aplicare orientările și sugestiile 

referitoare la modalitățile de îmbunătățire a 

modului în care sunt tratate situațiile de 

„uși turnante”, inclusiv la posibilitatea de a 

adopta norme legislative pentru prevenirea 

și sancționarea acestui tip de situații și a 

posibilelor abuzuri; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Amendamentul  17 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită din nou Comisia să garanteze 

publicarea proactivă și transparența 

deplină în ceea ce privește activitățile 

profesionale ale foștilor comisari după 

încheierea mandatului; invită Comisia să 

asigure asumarea totală a răspunderii de 

către Comitetul de etică și independența sa 

deplină și încurajează Ombudsmanul să 

evalueze în continuare și să semnaleze 

orice posibil conflict de interese în cazul 

membrilor Comitetului de etică; 

27. invită din nou Comisia să garanteze 

publicarea proactivă și cel mai înalt nivel 

posibil de transparență în ceea ce privește 

activitățile profesionale ale foștilor 

comisari după încheierea mandatului; 

invită Comisia să asigure asumarea totală a 

răspunderii de către Comitetul de etică și 

independența sa deplină și încurajează 

Ombudsmanul să evalueze în continuare și 

să semnaleze orice posibil conflict de 

interese în cazul membrilor Comitetului de 

etică; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Amendamentul  18 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. felicită Ombudsmanul pentru 

ancheta sa strategică cu privire la 

transparența în procesul legislativ al 

Consiliului (OI/2/2017/TE), dar regretă 

faptul că acesta din urmă nu a furnizat un 

răspuns în termenul prevăzut în constatări; 

constată că acesta este, din păcate, un 

subiect recurent care apare constant și în 

plângerile transmise Ombudsmanului; 

consideră, în plus, că această chestiune ar 

trebui considerată ca având o mare 

importanță pentru viața democratică a 

Uniunii și pentru participarea efectivă a 

cetățenilor de pe întregul continent, 

deoarece împiedică respectarea tratatelor 

constituționale și a Cartei drepturilor 

fundamentale; ia act, în acest context, de 

constatările Ombudsmanului într-un caz 

recent (1272/2017/LP – refuzul 

Consiliului de a acorda acces public la 

avizul Serviciului său juridic cu privire la 

un acord interinstituțional referitor la 

registrul de transparență), care sugerează 

că problema respectivă amenință 

principiul echilibrului instituțional și 

contravine practicii esențiale de cooperare 

loială reciprocă; atrage atenția că este 

imposibil să se efectueze verificări ex post 

pe o bază ad-hoc după ce o cerere este 

refuzată; 

28. felicită Ombudsmanul pentru 

ancheta sa strategică cu privire la 

transparența în procesul legislativ al 

Consiliului (OI/2/2017/TE), dar regretă 

faptul că acesta din urmă nu a furnizat un 

răspuns în termenul prevăzut în constatări; 

constată că acesta este, din păcate, un 

subiect recurent care apare constant și în 

plângerile transmise Ombudsmanului; 

consideră, în plus, că această chestiune ar 

trebui considerată ca având o mare 

importanță pentru viața democratică a 

Uniunii și pentru participarea efectivă a 

cetățenilor de pe întregul continent, 

deoarece împiedică respectarea tratatelor 

constituționale și a Cartei drepturilor 

fundamentale; 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Amendamentul  19 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită Ombudsmanului să 

lanseze o anchetă strategică pentru a 

evalua dacă instituțiile, oficiile și agențiile 

UE, cum ar fi Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice (ECHA), Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) și Agenția Europeană pentru 

Medicamente (EMA) garantează că 

adunarea, examinarea și publicarea 

probelor științifice sunt pe deplin 

independente, transparente, imparțiale, 

exacte și fără conflicte de interese și că 

există politici și garanții procedurale 

adecvate, în special în ceea ce privește 

OMG, glifosatul, pesticidele, produsele 

fitosanitare și biocide și medicamentele; 

sugerează, în această privință, o anchetă 

suplimentară cu privire la procedurile de 

alcătuire și selecție a comitetelor și 

grupurilor științifice de către aceste 

agenții, pentru a asigura independența lor 

deplină și pentru a pune în aplicare cele 

mai riguroase mecanisme de prevenire a 

oricărui posibil conflict de interese; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Amendamentul  20 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. solicită alocarea unor resurse 

financiare și umane suplimentare pentru 

biroul Ombudsmanului, ca acesta să 

poată face față volumului de muncă 

prezent și viitor, în scopul de a-și îndeplini 

datoria esențială constând în consolidarea 

practicilor de bună administrare în cadrul 

UE, un serviciu de importanță vitală 

pentru cetățenii Uniunii; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Amendamentul  21 

Peter Jahr 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2017 

(2018/2105(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. subliniază necesitatea ca 

Ombudsmanul să investigheze conflictul 

de interese dintre rolul Comisiei în cadrul 

Troicii și responsabilitatea sa ca gardian 

al tratatelor și al acquis-ului; 

eliminat 

Or. en 

 

 


