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20.3.2019 A8-0110/2

Amendamentul 2
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
(2018/2166(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. invită, în acest sens, Comisia să 
investigheze în mod temeinic conflictul de 
interese în cazul prim-ministrului 
Republicii Cehe, astfel cum se solicită în 
Rezoluția Parlamentului din decembrie 
2018, precum și să investigheze, de 
asemenea, situația sa ca proprietar al unui 
grup media și să tragă concluzii în urma 
acestui caz;

39. invită, în acest sens, Comisia să 
investigheze în mod temeinic conflictul de 
interese în cazul prim-ministrului 
Republicii Cehe, astfel cum se solicită în 
Rezoluția Parlamentului din decembrie 
2018, și să adopte, fără întârziere, măsuri 
ferme pe baza rezultatelor acestei anchete, 
precum și să investigheze situația prim-
ministrului ca proprietar al unui grup 
media și să tragă concluzii în urma acestui 
caz;
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20.3.2019 A8-0110/3

Amendamentul 3
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive
(2018/2166(DEC))

Propunere de rezoluție
Punctul 182

Propunerea de rezoluție Amendamentul

182. reamintește, în acest context, faptul 
că Ombudsmanul a identificat patru cazuri 
de administrare defectuoasă în 
recomandarea sa în cauzele conexate 
488/2018/KR și 514/2018/KR; ia act de 
faptul că concluziile Ombudsmanului sunt 
„în mare măsură similare cu cele ale 
Parlamentului European” și că 
Ombudsmanul este de acord cu punctul de 
vedere al Parlamentului European, potrivit 
căruia numirea dublă forțează și chiar 
depășește limitele legii; subliniază 
recomandarea finală adresată Comisiei de 
către Ombudsman, potrivit căreia Comisia 
ar trebui să elaboreze o procedură specifică 
pentru secretarul său general, separată și 
independentă de alte numiri în funcții de 
conducere; regretă, prin urmare, răspunsul 
sfidător al Comisiei adresat la 3 decembrie 
2018 Ombudsmanului European; regretă 
nivelul redus de discernământ față de 
problemele pe care Ombudsmanul le-a 
semnalat în urma examinării a 11 000 de 
pagini de documente;

182. reamintește, în acest context, faptul 
că Ombudsmanul a identificat patru cazuri 
de administrare defectuoasă în 
recomandarea sa în cauzele conexate 
488/2018/KR și 514/2018/KR; ia act de 
faptul că concluziile Ombudsmanului sunt 
„în mare măsură similare cu cele ale 
Parlamentului European” și că 
Ombudsmanul este de acord cu punctul de 
vedere al Parlamentului European, potrivit 
căruia numirea dublă forțează și chiar 
depășește limitele legii; subliniază 
recomandarea finală adresată Comisiei de 
către Ombudsman, potrivit căreia Comisia 
ar trebui să elaboreze o procedură specifică 
pentru secretarul său general, separată și 
independentă de alte numiri în funcții de 
conducere; regretă, prin urmare, răspunsul 
sfidător al Comisiei adresat la 3 decembrie 
2018 Ombudsmanului European; regretă 
nivelul redus de discernământ față de 
problemele pe care Ombudsmanul le-a 
semnalat în urma examinării a 11 000 de 
pagini de documente; invită următorul 
colegiu de comisari și președintele său să 
revizuiască această procedură de numire 
ținând seama de constatările 
Ombudsmanului și de rezoluția 
Parlamentului;

Or. en
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