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Amendamentul 1
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că resursele bugetare solicitate 
de Ombudsmanul European îi vor permite 
acestuia să își îndeplinească obligațiile 
prevăzute în statutul său, în dispozițiile de 
punere în aplicare și în acordurile de 
cooperare, precum și să își desfășoare 
activitatea cu eficacitate;

1. consideră că resursele bugetare solicitate 
de Ombudsmanul European îi vor permite 
acestuia să își îndeplinească obligațiile 
prevăzute în statutul său, în dispozițiile de 
punere în aplicare și în acordurile de 
cooperare, precum și să își desfășoare 
activitatea cu eficacitate; observă cu 
satisfacție că în ultimii ani au fost 
înregistrate rezultate foarte pozitive, 
investigațiile fiind efectuate mai rapid, 
fără a se compromite calitatea acestora;
subliniază faptul că acest lucru a fost 
posibil datorită suplimentării personalului 
și utilizării unor metode inovatoare de 
anchetă; încurajează Ombudsmanul să 
depună în continuare eforturi în vederea 
obținerii și în viitor a unor rezultate 
excelente;

Or. lt

Amendamentul 2
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu satisfacție că majorarea 
propusă în estimarea bugetului 
Ombudsmanului pentru 2012 se limitează 
la 0,47% (+ 44 605 EUR) și că 
Ombudsmanul nu solicită noi posturi;

2. constată cu satisfacție că majorarea 
propusă în estimarea bugetului 
Ombudsmanului pentru 2012 se limitează 
la 0,47% (+ 44 605 EUR) și că 
Ombudsmanul nu solicită noi posturi; ia 
act de faptul că, în contextul crizei 
financiare și economice actuale și pentru 
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a da dovadă de solidaritate cu omologii 
săi de la nivel național și regional, care 
trec printr-o perioadă dificilă pe plan 
bugetar, Ombudsmanul a încercat să 
limiteze pe cât posibil creșterea bugetului 
său;

Or. lt

Amendamentul 3
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. felicită Ombudsmanul pentru moderația 
de care a dat dovadă în estimarea bugetului 
său și pentru solidaritatea arătată față de 
partenerii săi din statele membre; ia act de 
intenția Ombudsmanului de a da dovadă de 
o moderație maximă în viitoarele bugete;

3. felicită Ombudsmanul pentru moderația 
de care a dat dovadă în estimarea bugetului 
său și pentru solidaritatea arătată față de 
partenerii săi din statele membre; ia act de 
intenția Ombudsmanului de a da dovadă de 
o moderație maximă în viitoarele bugete;
salută moderația de care a dat dovadă 
Ombudsmanul, precum și solidaritatea 
acestuia cu omologii săi la nivel național 
și regional, care, în contextul crizei 
economice și financiare actuale, trec 
printr-o perioadă dificilă pe plan bugetar;

Or. lt

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu satisfacție că Ombudsmanul 
își continuă politica de planificare 
multianuală, examinând sistematic liniile 
bugetare și redistribuind resursele în 

5. constată cu satisfacție că Ombudsmanul 
își continuă politica de planificare 
multianuală, examinând sistematic liniile 
bugetare și redistribuind resursele în 
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vederea realizării de economii; vederea realizării de economii; constată că 
punerea în aplicare a strategiei de 
examinare a liniilor bugetare a permis 
reducerea numărului acestora de la 23 la 
16; încurajează celelalte instituții ale 
Uniunii să urmeze exemplul 
Ombudsmanului în materie de bune 
practici și să aplice această metodă;

Or. lt

Amendamentul 5
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu satisfacție că Ombudsmanul 
își continuă politica de planificare 
multianuală, examinând sistematic liniile 
bugetare și redistribuind resursele în 
vederea realizării de economii;

5. constată cu satisfacție că Ombudsmanul 
își continuă politica de planificare 
multianuală, examinând sistematic liniile 
bugetare și redistribuind resursele în 
vederea realizării de economii; este 
conștient de faptul că, având în vedere 
responsabilitățile suplimentare pe care le 
are Ombudsmanul în urma intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, există 
riscul ca actuala limitare a creșterii 
bugetului său să nu poată fi menținută;
încurajează Ombudsmanul să continue să 
prezinte estimări realiste, bazate pe 
costuri, care țin seama pe deplin de 
necesitatea gestionării eficiente a unor 
resurse limitate;

Or. lt

Amendamentul 6
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. își exprimă aprobarea pentru politica de 
formare aplicată de Ombudsman, inclusiv 
în ceea ce privește intenția de a adera la 
contractul-cadru interinstituțional, care 
permite accesul la un număr mare de 
cursuri;

7. își exprimă aprobarea pentru politica de 
formare aplicată de Ombudsman, inclusiv 
în ceea ce privește intenția de a adera la 
contractul-cadru interinstituțional, care 
permite accesul la un număr mare de 
cursuri pentru personalul instituției, cu 
scopul de a ameliora eficiența acestuia și 
pentru a asigura o armonizare adecvată a 
provocărilor cărora instituția trebuie să le 
răspundă;

Or. fr

Amendamentul 7
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. încurajează Ombudsmanul să mențină 
în continuare buna cooperare cu Comisia 
pentru petiții, precum și cu SOLVIT și cu 
ombudsmanii naționali, în vederea 
transmiterii rapide și eficace a plângerilor 
care nu intră în competența sa către 
instanța competentă, pentru a putea oferi 
întotdeauna un nivel cât mai ridicat de 
protecție a drepturilor cetățenilor 
europeni;

Or. fr


