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Amendamentul 1
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 298 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Chrysoula Paliadeli

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât articolul 24 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că „[o]rice cetățean al Uniunii se 
poate adresa Ombudsmanului instituit în 
conformitate cu dispozițiile 
articolului 228”,

Or. en

Amendamentul 3
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât politica externă comună, 
politica de securitate și competențele 
Consiliului European fac parte din 
competențele Ombudsmanului European,



PE467.289v01-00 4/17 AM\871501RO.doc

RO

Or. el

Amendamentul 4
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât articolul 43 din Cartă prevede 
că „orice cetățean al Uniunii, precum și 
orice persoană fizică sau juridică care are 
reședința sau sediul social într-un stat 
membru au dreptul de a sesiza 
Ombudsmanul European cu privire la 
cazurile de administrare defectuoasă în 
activitatea instituțiilor sau organelor 
comunitare, cu excepția Curții de Justiție și 
a Tribunalului de Primă Instanță în 
exercitarea funcțiilor lor jurisdicționale”;

C. întrucât articolul 43 din Cartă prevede 
că „orice cetățean al Uniunii, precum și 
orice persoană fizică sau juridică care are 
reședința sau sediul social într-un stat 
membru au dreptul de a sesiza 
Ombudsmanul European cu privire la 
cazurile de administrare defectuoasă în 
activitatea instituțiilor sau organelor 
comunitare, cu excepția Curții de Justiție în 
exercitarea funcțiilor sale jurisdicționale”

Or. en

Amendamentul 5
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a 
devenit obligatorie din punct de vedere 
juridic în majoritatea statelor membre ale 
UE, ca urmare a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, fapt ce conferă 
o mai mare legitimitate deciziilor 
Ombudsmanului European,

Or. fr
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Amendamentul 6
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona are un impact 
asupra activității Ombudsmanului 
European, în special în legătură cu 
înființarea Serviciului european pentru 
acțiunea externă și cu instituționalizarea 
Consiliului European,

Or. fr

Amendamentul 7
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
introdus o bază juridică pentru norme 
comune în materie de procedură 
administrativă în instituțiile, organele și 
organismele UE, care, în conformitate cu 
articolul 298 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, „sunt 
susținute de o administrație europeană 
transparentă, eficientă și independentă”,

Or. en

Amendamentul 8
Chrysoula Paliadeli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât ghidul interactiv, disponibil 
pe site-ul internet al Ombudsmanului 
în 23 de limbi, a oferit consiliere pentru 
mai mult de 19 000 de persoane în 2010, 
cu privire la căile de atac aflate la 
dispoziția lor la nivel european, național 
și regional, întrucât diminuarea 
numărului de plângeri inadmisibile 
primite de Ombudsman în 2009 și în 2010 
poate fi atribuită, cel puțin parțial, 
lansării ghidului interactiv în 
ianuarie 2009,

Or. en

Amendamentul 9
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că transparența, accesul la 
informații și respectarea drepturilor 
cetățenilor europeni sunt condiții 
prealabile pentru păstrarea încrederii 
între cetățeni și instituții;

Or. el

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că Ombudsmanul 
European, conform principiului privind 
schimbul de bune practici cu 
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ombudsmanii naționali, ar trebui să îi 
încurajeze pe aceștia să consolideze 
legăturile cu parlamentul lor național, 
schimbând în mod periodic avize și 
informații în cadrul anchetelor;

Or. lt

Amendamentul 11
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază necesitatea unei mai bune 
informări a cetățenilor cu privire la 
modul de funcționare a instituției și a 
site-ului web de informare care confirmă 
transparența Ombudsmanului;

Or. el

Amendamentul 12
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. sugerează că, atunci când Ombudsmanul 
își prezintă raportul anual în cadrul unei 
reuniuni a Comisiei pentru petiții, ar trebui 
să fie prezenți nu numai reprezentanți ai 
Comisiei Europene, ci și ai administrației 
Parlamentului European și ai Consiliului, 
pentru a comenta raportul și a participa la 
discuții; solicită administrațiilor 
Parlamentului și Consiliului să fie 
reprezentate la viitoarele reuniuni în cadrul 
cărora este prezentat și discutat raportul 
anual al Ombudsmanului;

9. sugerează că, atunci când Ombudsmanul 
își prezintă raportul anual în cadrul unei 
reuniuni a Comisiei pentru petiții, ar trebui 
să fie prezenți nu numai reprezentanți ai 
Comisiei Europene, ci și ai administrației 
Parlamentului European, ai Consiliului și 
ai altor instituții, agenții, servicii sau 
organe ale Uniunii Europene care au 
făcut obiectul unei anchete, al unui raport 
special, al unor comentarii critice sau al 
altor măsuri întreprinse de Ombudsman, 
pentru a comenta raportul și a participa la 
discuții; solicită administrațiilor 
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Parlamentului, Consiliului și celorlalte 
instituții, agenții sau organe în cauză ale 
Uniunii Europene să fie reprezentate la 
viitoarele reuniuni în cadrul cărora este 
prezentat și discutat raportul anual al 
Ombudsmanului; este de părere că 
participarea acestora la discuții și 
schimbul de opinii privind buna 
administrare și dificultățile depășite în 
urma recomandărilor și a comentariilor 
Ombudsmanului European ar putea fi 
utile pentru îmbunătățirea serviciilor 
oferite cetățenilor, a dialogului 
interinstituțional și a instaurării unei 
veritabile culturi a serviciilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Ombudsmanului să informeze 
permanent Parlamentul European despre 
evoluția relațiilor sale cu noul Serviciu 
european pentru acțiunea externă și 
Consiliul European;

Or. fr

Amendamentul 14
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. încurajează Ombudsmanul 
European să promoveze în continuare 
rețeaua europeană a ombudsmanilor în 
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vederea creării unei baze de date solide și 
a unei mai bune informări a cetățenilor 
europeni cu privire la răspunderea 
comună a Ombudsmanului European, a 
ombudsmanilor naționali și a Comisiei 
pentru petiții a Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 15
Nikolaos Salavrakos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. încurajează Parlamentul European să 
disponibilizeze resurse pentru crearea unui 
portal web similar al Comisiei pentru 
petiții pentru a spori vizibilitatea și 
transparența instituției, astfel încât să 
poată, de asemenea, contribui la reducerea 
numărului de petiții inadmisibile, oferind, 
în același timp, orientare și consiliere 
petiționarilor și îmbunătățind eficiența și 
eficacitatea procesului aferent petițiilor;

12. subliniază că Parlamentul European 
trebuie să disponibilizeze resurse pentru 
crearea unui portal web similar al Comisiei 
pentru petiții pentru a spori vizibilitatea și 
transparența instituției, astfel încât să 
poată, de asemenea, contribui la reducerea 
numărului de petiții inadmisibile, oferind, 
în același timp, orientare și consiliere 
petiționarilor și îmbunătățind eficiența și 
eficacitatea procesului aferent petițiilor;

Or. el

Amendamentul 16
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. observă cu satisfacție reducerea 
susținută a numărului comentariilor critice 
(33 în 2010, 35 în 2009, 44 în 2008 și 55 în 
2007) prezentate de către Ombudsman; 
este de acord că aceasta reprezintă o 
dovadă a faptului că instituțiile UE adoptă 
un rol mai proactiv în soluționarea 

13. observă cu satisfacție reducerea 
susținută a numărului comentariilor critice 
(33 în 2010, 35 în 2009, 44 în 2008 și 55 în 
2007) prezentate de către Ombudsman; 
este de acord că aceasta reprezintă o 
dovadă a faptului că instituțiile UE adoptă 
un rol mai proactiv în soluționarea 
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plângerilor; plângerilor și că Ombudsmanul a 
dobândit, prin eficacitatea sa, o 
legitimitate în fața acestor instituții;

Or. fr

Amendamentul 17
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că durata medie de încheiere a 
anchetelor pare să se fi stabilizat la 9 luni 
în 2009 și 2010;

14. observă că durata medie de încheiere a 
anchetelor pare să se fi stabilizat la 9 luni 
în 2009 și 2010; dorește reducerea duratei 
ca urmare a unei cooperări mai bune a 
tuturor părților implicate;

Or. fr

Amendamentul 18
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. observă că durata medie de încheiere a 
anchetelor pare să se fi stabilizat la 9 luni 
în 2009 și 2010;

14. observă că durata medie de încheiere a 
anchetelor pare să se fi stabilizat la 9 luni 
în 2009 și 2010; solicită o ameliorare 
susținută a calității muncii și o accelerare 
a procedurilor de examinare a plângerilor 
și a procedurilor decizionale astfel încât 
cetățenii să își poată exercita în mod 
convenabil drepturile stipulate în 
legislația europeană; în acest sens, 
Ombudsmanul ar trebui să revizuiască 
termenele stabilite la inițiativa sa;

Or. lt
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Amendamentul 19
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă că 65% dintre anchetele 
deschise de Ombudsman în 2010 au vizat 
Comisia Europeană (219 anchete); își 
exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea 
puternică, de la 56% în 2009 (191 de 
anchete);

15. observă că 65% dintre anchetele 
deschise de Ombudsman în 2010 au vizat 
Comisia Europeană (219 anchete); își 
exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea 
puternică, de la 56% în 2009 (191 de 
anchete) și își reiterează solicitarea 
adresată comisarului, în special 
comisarului pentru relații 
interinstituționale și administrație, de a 
adopta măsuri pentru ameliorarea 
situației actuale în mod semnificativ în cel 
mai scurt termen;

Or. en

Amendamentul 20
Kinga Göncz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. ia act de îngrijorarea Ombudsmanului 
cu privire la numărul relativ ridicat de 
răspunsuri nesatisfăcătoare acordate de 
Comisia Europeană comentariilor sale 
critice (10 din 32 de răspunsuri); 
împărtășește opinia Ombudsmanului, 
potrivit căreia mai sunt multe de făcut 
pentru a-i convinge pe funcționari că o 
abordare defensivă față de Ombudsman 
reprezintă o șansă ratată pentru instituțiile 
lor și riscă să dăuneze imaginii Uniunii în 
ansamblul său; subliniază că cetățenii 
europeni au dreptul la o bună administrare, 
în conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale;

16. ia act de îngrijorarea Ombudsmanului 
cu privire la numărul relativ ridicat de 
răspunsuri nesatisfăcătoare acordate de 
Comisia Europeană comentariilor sale 
critice (10 din 32 de răspunsuri); 
împărtășește opinia Ombudsmanului, 
potrivit căreia mai sunt multe de făcut 
pentru a-i convinge pe funcționari că o 
abordare defensivă față de Ombudsman 
reprezintă o șansă ratată pentru instituțiile 
lor și riscă să dăuneze imaginii Uniunii în 
ansamblul său; solicită ameliorarea 
radicală a procesului de răspuns, în 
special prin reducerea termenului de 
răspuns (mai ales în cazul dosarelor 
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urgente), și oferirea unor răspunsuri 
orientate spre soluții mai degrabă decât a 
unor răspunsuri defensive; subliniază că 
cetățenii europeni au dreptul la o bună 
administrare, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 21
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. observă că, în 2010, Ombudsmanul a 
trimis un raport special* privind refuzul 
Comisiei de a face publice documente și de 
a coopera de o manieră sinceră cu 
Ombudsmanul; reamintește că raportul 
Comisiei pentru petiții privind raportul 
special a fost adoptat de Parlament la 
27 octombrie 2010; reamintește că în 
rezoluția adoptată i se solicitase Comisiei 
să își asume un angajament față de 
Parlamentul European că își va îndeplini 
datoria sa de a coopera sincer cu 
Ombudsmanul European;

18. observă că, în 2010, Ombudsmanul a 
trimis un raport special1 privind refuzul 
Comisiei de a face publice documente și de 
a coopera în mod transparent cu 
Ombudsmanul; reamintește că raportul 
Comisiei pentru petiții privind raportul 
special a fost adoptat de Parlament la 
27 octombrie 2010; reamintește că în 
rezoluția adoptată i se solicitase Comisiei 
să își asume un angajament față de 
Parlamentul European că își va îndeplini 
datoria sa de a coopera sincer cu 
Ombudsmanul European;

Or. fr

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

                                               
1 Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European întocmit ca urmare a proiectului său de 
recomandare prezentat Comisiei Europene în legătură cu plângerea 676/2008RT Raportoare: Chrysoula Paliadeli 
(Texte adoptate: P7_TA(2010)0436).
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. dorește lansarea unei campanii de 
informare pe lângă funcționarii din 
instituții cu scopul de a îi convinge pe 
aceștia de voința de schimb și de ascultare 
din partea Ombudsmanului, precum și de 
a evidenția avantajele unei intervenții a 
Ombudsmanului pentru apropierea 
administrațiilor de cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 23
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că Regulamentul 
1049/2001 privind accesul la documentele 
instituțiilor UE* este în vigoare de 10 ani; 
este de acord cu observația 
Ombudsmanului, potrivit căreia 
instituțiile se luptă încă cu noțiunea de 
bază a regulamentului, și anume că
deschiderea ar trebui să constituie regula, 
iar secretul, excepția;

19. reamintește că Regulamentul 
1049/2001 privind accesul la documentele 
instituțiilor UE1 este în vigoare de 10 ani; 
reamintește că noțiunea de bază a acestui
regulament este că deschiderea constituie 
regula, iar secretul, excepția; constată că 
instituțiile se luptă în continuare cu 
această noțiune; consideră că, la 
momentul redactării documentelor, 
instituțiile, agențiile, serviciile și organele 
UE trebuie să țină seama de acest 
principiu și să procedeze astfel încât să 
găsească un just echilibru între 
transparența necesară și utilă și adevărata 
nevoie de confidențialitate;

Or. fr

Amendamentul 24
Chrysoula Paliadeli
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, pp. 43-48).
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că reformarea acestui 
regulament este încă în curs; regretă lipsa 
progreselor în procedura de reformare; 
solicită Consiliului și Comisiei să dea 
dovadă de mai multă deschidere în 
permiterea accesului cetățenilor și al 
Parlamentului European la documente și 
informații; 

20. reamintește că reformarea 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 este 
încă în curs; regretă lipsa progreselor în 
procedura de reformare; solicită 
Consiliului și Comisiei să dea dovadă de 
mai multă deschidere în permiterea 
accesului cetățenilor și al Parlamentului 
European la documente și informații;

Or. en

Amendamentul 25
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public;

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public; în acest sens, propune să 
fie difuzate cetățenilor exemple de 
intervenție eficientă a Ombudsmanului cu 
scopul de a contracara imaginea negativă 
pe care o au cetățenii despre administrația 
europeană, considerată adesea greoaie și 
ineficientă;

Or. fr

Amendamentul 26
Nikolaos Salavrakos
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public;

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public, care constituie un 
principiu fundamental al transparenței 
instituției;

Or. el

Amendamentul 27
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public;

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public; consideră că 
Ombudsmanul ar putea ajuta instituțiile 
care se confruntă cu dificultăți recurente 
încurajând dialogul între diferitele 
instituții cu privire la propriile probleme 
care le afectează calitatea administrativă 
și schimbul de bune practici;

Or. fr
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Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la o 
cultură a serviciului apropiată de cetățean 
și la o atitudine proactivă a instituțiilor, 
agențiilor și organismelor UE în ceea ce 
privește transferarea documentelor în 
domeniul public ;

21. îl încurajează pe Ombudsman să 
continue să insiste cu privire la dreptul 
fundamental de acces la documente, la 
deschiderea instituțiilor europene față de 
simplii cetățeni, la o cultură a serviciului 
apropiată de cetățean și la o atitudine 
proactivă a instituțiilor, agențiilor și 
organismelor UE în ceea ce privește 
transferarea documentelor în domeniul 
public, să insiste cu privire la punerea în 
aplicare corespunzătoare a principiilor 
procesului decizional transparent și a 
responsabilității în cadrul instituțiilor 
europene;

Or. lt

Amendamentul 29
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. propune ca această declarație a 
principiilor serviciului public să fie 
difuzată unui număr cât mai mare de 
persoane și să fie ușor accesibilă 
cetățenilor pentru a îi convinge pe aceștia 
de voința Uniunii Europene de a apăra 
serviciile publice, prezente în viața lor 
zilnică;

Or. fr
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Amendamentul 30
Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră, totuși, că adoptarea unor 
norme și principii comune obligatorii în 
materie de proceduri administrative în 
cadrul administrației UE, astfel cum a 
solicitat primul Ombudsman European, și 
introducerea principiului serviciului 
public în acest context ar reprezenta cel 
mai bun mijloc de a asigura o evoluție 
durabilă a culturii administrative a UE și, 
prin urmare, așteaptă ca o prioritate a 
Comisiei să devină prezentarea unui 
proiect de regulament în acest sens, pe 
baza articolului 298 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. en


