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Amendamentul  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Propunerea de decizie 1 

Punctul 1 

 

Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă Ombudsmanului European 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Ombudsmanului European 

aferent exercițiului financiar 2013 / 
amână decizia sa de a acorda 

Ombudsmanului European descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Ombudsmanului European aferent 

exercițiului financiar 2013; 

1. amână decizia sa de a acorda 

Ombudsmanului European descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului 

Ombudsmanului European aferent 

exercițiului financiar 2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. ia act de angajamentul 

Ombudsmanului de a continua să 

îmbunătățească sistemul de monitorizare 

și control la timp a procedurilor de 

recrutare și de achiziții publice și sprijină 

acțiunile Ombudsmanului de 

monitorizare permanentă a gestionării 

indemnizațiilor și de îmbunătățire a 

nivelurilor de performanță; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Zigmantas Balčytis 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. ia act de faptul că Ombudsmanul 

depune eforturi permanente pentru a 

îmbunătăți planificarea financiară cu 

scopul de a asigura execuția bugetară cea 

mai eficientă posibil; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită Ombudsmanului să anexeze la 

raportul său anual de activitate politica 

imobiliară, în special deoarece este 

important ca astfel de costuri să fie 

raționalizate în mod adecvat și să nu fie 

excesive; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. propune ca Ombudsmanul să coopereze 

cu alte instituții în vederea elaborării unei 

metodologii unitare de prezentare a 

costurilor aferente traducerilor pentru a 

simplifica analiza și compararea acestor 

costuri; 

8. ia act cu îngrijorare de diferențele 

enorme dintre costurile de traducere 

suportate de diferitele instituții europene; 

în consecință, solicită ca Grupul de lucru 

interinstituțional pentru traduceri să 

identifice cauzele acestor diferențe și să 
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propună soluții cu scopul de a corecta 

acest dezechilibru și de a armoniza 

costurile de traducere, asigurând totodată 

în cea mai mare măsură posibil calitatea 

și diversitatea lingvistică; în acest scop, 

grupul de lucru redemarează colaborarea 

între instituții cu scopul de a face schimb 

de bune practici și de a împărtăși 

rezultatele obținute, precum și de a 

identifica domeniile în care cooperarea 

sau acordurile între instituții pot fi 

îmbunătățite; de asemenea, grupul de 

lucru își propune elaborarea unei 

metodologii unitare de prezentare a 

costurilor aferente traducerilor ale tuturor 

instituțiilor pentru a simplifica analiza și 

compararea acestor costuri; grupul de 

lucru prezintă rezultatele obținute până la 

sfârșitul anului 2015; solicită tuturor 

instituțiilor să participe activ la lucrările 

grupului de lucru interinstituțional; în 

acest sens, reamintește importanța 

deosebită a respectării multilingvismului 

în instituțiile europene pentru a garanta 

egalitatea de tratament și de șanse tuturor 

cetățenilor Uniunii; 

Or. es 

 

Amendamentul  6 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. propune ca Ombudsmanul să coopereze 

cu alte instituții în vederea elaborării unei 

metodologii unitare de prezentare a 

costurilor aferente traducerilor pentru a 

simplifica analiza și compararea acestor 

costuri; 

8. propune ca Ombudsmanul să coopereze 

cu alte instituții în vederea elaborării unei 

metodologii unitare de prezentare a 

costurilor aferente traducerilor și 

interpretării pentru a simplifica analiza și 

compararea acestor costuri, Curtea de 

Conturi Europeană urmând să joace un 

rol central în acest context; 
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Or. en 

 

Amendamentul  7 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. constată totuși că proporția anchetelor 

închise într-un interval cuprins între 12 și 

18 luni se află în continuare sub obiectivul 

stabilit de Ombudsman; consideră că 

procentul de 90 % pe care Ombudsmanul l-

a stabilit drept obiectiv este realist și poate 

fi atins; se așteaptă ca acest obiectiv să fie 

atins în 2014 și ca rezultatele să fie 

prezentate în mod detaliat în Raportul 

anual de activitate; 

10. salută faptul că, în 2013, s-a respectat 

pe deplin obiectivul privind închiderea 

cazurilor în maximum un an (70 %); 

totuși, deși a crescut de la 79 % la 81 %, 

proporția anchetelor închise în intervalul 

de 18 luni se află în continuare sub 

obiectivul stabilit de Ombudsman; 

consideră că procentul de 90 % pe care 

Ombudsmanul l-a stabilit drept obiectiv 

este realist și poate fi atins; se așteaptă ca 

acest obiectiv să fie atins în 2014 și ca 

rezultatele să fie prezentate în mod detaliat 

în Raportul anual de activitate; salută 

lansarea de anchete specifice din proprie 

inițiativă și solicită să fie informat cu 

privire la primele rezultate ale acestora; 

Or. es 

 

Amendamentul  8 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. salută faptul că Ombudsmanul a 

obținut, în 2012, primul nivel de certificare 

oficială din partea Fundației Europene 

pentru Managementul Calității, care l-a 

declarat instituție „dedicată excelenței”; 

11. salută faptul că Ombudsmanul a 

obținut, în 2012, primul nivel de certificare 

oficială din partea Fundației Europene 

pentru Managementul Calității, care l-a 

declarat instituție „dedicată excelenței” și 

că a continuat să mențină o relație 

excelentă și productivă cu fundația în 
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2013; 

Or. es 

 

Amendamentul  9 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. atrage atenția cu privire la costurile 

ridicate pentru „away days”, conferințe 

sau alte evenimente similare la care a 

participat personalul biroului 

Ombudsmanului în 2013, care depășesc 

de departe costurile celorlalte instituții în 

acest scop; consideră că, pe timp de criză 

și de reduceri bugetare în general, 

costurile generate de „away days” în 

beneficiul personalului instituțiilor 

europene trebuie reduse, fiind necesar ca 

acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la 

sediul instituțiilor, având în vedere că 

valoarea lor adăugată nu justifică niște 

costuri atât de ridicate; 

Or. es 

 

Amendamentul  10 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. salută alegerea unei femei în funcția 

de Ombudsman; cu toate acestea, este 

preocupat de lipsa femeilor în funcțiile de 

răspundere din cadrul biroului 

Ombudsmanului; solicită elaborarea unui 

plan privind egalitatea de șanse, îndeosebi 
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în ceea ce privește posturile de conducere, 

cu scopul de a corecta fără întârziere 

acest dezechilibru; 

Or. es 

 

Amendamentul  11 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. invită Ombudsmanul să includă în 

rapoartele sale anuale de activitate 

rezultatele și consecințele cazurilor 

închise de OLAF în care investigația a 

vizat instituția sau oricare dintre 

persoanele care lucrează pentru ea; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Inés Ayala Sender 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12b. este în totalitate de acord cu politica 

de transparență dusă de biroul 

Ombudsmanului European și solicită 

demararea unei proceduri de evaluare 

prealabilă a impactului posibil al 

anumitor publicații cu scopul de a anexa 

la acestea, în momentul publicării, un 

raport explicativ pentru a evita utilizarea 

lor în scopul manipulării; această 

procedură ar trebui demarată la 

solicitarea Ombudsmanului, în 

colaborare cu Autoritatea Europeană 

pentru Protecția Datelor, Comisia 
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Europeană și instituția vizată de 

publicație; 

Or. es 

 

 


