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Amendamentul 1
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât raportul anual privind 
activitățile Ombudsmanului European în 
2011 a fost prezentat în mod oficial 
Președintelui Parlamentului European la 
22 mai 2012 și întrucât Ombudsmanul, dl 
Nikiforos Diamandouros, și-a prezentat 
raportul Comisiei pentru petiții la 
19 iunie 2012 la Strasbourg;

(A) întrucât raportul anual privind 
activitățile Ombudsmanului European în 
2011 a fost prezentat în mod oficial 
Președintelui Parlamentului European la 
22 mai 2012 și întrucât Ombudsmanul, dl 
Nikiforos Diamandouros, și-a prezentat 
raportul Comisiei pentru petiții la 
19 iunie 2012 la Bruxelles;

Or. de

Amendamentul 2
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât în temeiul articolului 298 din 
TFUE, instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile UE „sunt susținute de o 
administrație europeană transparentă, 
eficientă și independentă”;

(D) întrucât în temeiul articolului 298 din 
TFUE, instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile UE „sunt susținute de o 
administrație europeană transparentă, 
eficientă și independentă” și întrucât 
același articol prevede posibilitatea ca, în 
acest scop, să fie incluse în legislația 
secundară, prin intermediul 
regulamentelor, dispoziții concrete 
aplicabile ansamblului administrației UE;

Or. de

Amendamentul 3
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că în peste 65 % dintre 
plângerile tratate de Ombudsman, acesta a 
fost în măsură fie să deschidă o anchetă, fie 
să transmită plângerea unui organism 
competent, precum unui membru al Rețelei 
Europene a Ombudsmanilor, SOLVIT, 
altui organism de soluționare a 
plângerilor sau Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului; constată că, în 2011, 
Comisia pentru petiții a primit 59 de 
plângeri de la Ombudsman;

4. constată că în peste 65 % dintre 
plângerile tratate de Ombudsman, acesta a 
fost în măsură fie să deschidă o anchetă, fie 
să transmită plângerea unui organism 
competent, precum unui membru al Rețelei 
Europene a Ombudsmanilor, din care face 
parte și Comisia pentru petiții a 
Parlamentului, Comisiei Europene sau 
unui alt organism de soluționare a 
plângerilor (cum ar fi SOLVIT); constată 
că, în 2011, Comisia pentru petiții a primit 
59 de plângeri de la Ombudsman;

Or. de

Amendamentul 4
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că, în pofida acestui 
succes, în anii precedenți proporția 
plângerilor tratate care intrau în 
domeniul de competență al 
Ombudsmanului a fost relativ scăzută, iar 
în 2011 a fost de 27%, și, prin urmare, 
trebuie avute în vedere măsuri de 
sensibilizare a cetățenilor mai 
cuprinzătoare și mai proactive în ceea ce 
privește domeniul de competență al 
Ombudsmanului, realizate în strânsă 
cooperare cu ombudsmanii de la nivel 
național și regional, cu Parlamentul 
European și cu Comisia;

Or. de
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Amendamentul 5
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută efortul continuu al 
Ombudsmanului de a contribui în mod 
constructiv, prin intermediul unor 
publicații pertinente, la îmbunătățirea 
condițiilor pentru elaborarea unui 
regulament privind ansamblul 
procedurilor administrative din Uniunea 
Europeană; subliniază că un astfel de act 
legislativ, care ar trebui să conțină 
standarde minime obligatorii în ceea ce 
privește calitatea și garanțiile de 
procedură în întreaga administrație 
directă a UE, ar putea avea ca temei 
juridic articolul 298 din TFUE, iar pentru 
elaborarea acestuia ar fi necesară o 
consultare strânsă cu Ombudsmanul;

Or. de

Amendamentul 6
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19а. salută cooperarea Ombudsmanului 
cu Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor 
și solicită ca această cooperare să 
integreze măsuri mai active pentru 
popularizarea inițiativei cetățenești 
europene ca nou instrument de 
participare directă a cetățenilor la 
elaborarea legislației UE;
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Amendamentul 7
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că Ombudsmanul și-a 
exercitat competențele într-un mod activ și
echilibrat în timpul perioadei de raportare;

22. constată cu satisfacție că, în perioada 
de raportare, Ombudsmanul și-a exercitat 
competențele într-un mod activ, echilibrat 
și bazat pe consens și pe cooperarea 
strânsă cu celelalte instituții ale UE;

Or. de

Amendamentul 8
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că Ombudsmanul și-a 
exercitat competențele într-un mod activ și 
echilibrat în timpul perioadei de raportare;

22. constată că Ombudsmanul și-a 
exercitat competențele într-un mod activ și 
echilibrat în timpul perioadei de raportare;

Or. en

Amendamentul 9
Angelika Werthmann

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. invită Ombudsmanul să continue să 
asigure utilizarea optimă a resurselor, 
evitând suprapunerea inutilă de personal și 
cooperând cu alte instituții existente ale UE 

23. insistă ca Ombudsmanul să continue să 
asigure utilizarea optimă a resurselor, 
evitând suprapunerea inutilă de personal și 
cooperând cu alte instituții existente ale UE 
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cu scopul de a asigura economii în bugetul 
UE prin sporirea eficienței;

cu scopul de a asigura economii în bugetul 
UE prin sporirea eficienței;

Or. en


