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Amendamentul 1
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât a prezentat 18 rapoarte 
speciale în 16 ani și jumătate, 
Ombudsmanul a fost până în prezent 
foarte cooperant și responsabil, utilizând 
aceste rapoarte adresate Parlamentului 
European numai ca ultim instrument 
politic, demonstrând astfel spiritul său 
general în favoarea soluțiilor 
consensuale;

Or. en

Amendamentul 2
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că presupusa administrarea
defectuoasă se referă la incapacitatea 
Comisiei, pe de o parte, de a asigura că 
autoritatea ce a acordat autorizațiile de 
construcție, fără efectuarea evaluării de 
impact obligatorii, nu este aceeași cu cea 
responsabilă cu realizarea EIM ex-post și,
pe de altă parte, de a demonstra că a 
urmat în mod corect recomandările 
Ombudsmanului cu privire la asigurarea 
unei căi de atac împotriva acestei evaluări;

3. constată că presupusa administrare
defectuoasă se referă la modul în care 
Comisia a tratat procedura de sancționare 
a nerespectării obligațiilor care decurg 
din calitatea de stat membru împotriva 
autorităților austriece, în special prin 
incapacitatea de a asigura atât că 
autoritatea ce a acordat autorizațiile de 
construcție, fără efectuarea evaluării de 
impact obligatorii, nu este aceeași cu cea 
responsabilă cu realizarea EIM ex post cât 
și că reclamantul are acces la o cale de 
atac împotriva acestei evaluări;

Or. en
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Amendamentul 3
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că acest raport special nu se 
referă la legalitatea acțiunilor autorităților 
austriece, ci la respectarea de către Comisie 
a obligațiilor ce-i revin atunci când 
investighează și acționează ca urmare a 
unei plângeri primite și a solicitărilor și 
recomandărilor Ombudsmanului;

4. subliniază că acest raport special nu se 
referă la legalitatea acțiunilor autorităților 
austriece, ci la respectarea de către Comisie 
a obligațiilor ce-i revin atunci când
investighează și acționează ca urmare a 
unei plângeri primite și a solicitărilor și 
recomandărilor Ombudsmanului începând 
cu prima investigație asupra acestui caz;

Or. en

Amendamentul 4
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. sugerează autorităților competente ale 
statelor membre să acorde atenție 
eventualelor conflicte de interese ce pot 
surveni în temeiul actualei legislații și să se 
pregătească pentru eventuale schimbări în 
legislația UE în acest sens;

6. sugerează autorităților competente ale 
statelor membre să acorde atenție 
eventualelor conflicte de interese ce pot 
surveni în temeiul actualei legislații și să se 
pregătească pentru eventuale schimbări în 
legislația UE în acest sens; subliniază rolul 
Ombudsmanilor naționali de mediatori 
importanți care ajută cetățenii să 
acționeze împotriva eventualelor conflicte 
de interes din cadrul administrației 
statelor membre;

Or. en



AM\919208RO.doc 5/10 PE500.499v01-00

RO

Amendamentul 5
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră, în ceea ce privește a doua 
afirmație a Ombudsmanului, că o 
includere onestă, activă și globală a 
populației locale în aplicarea Directivei 
EIM este în ansamblu esențială și, prin 
urmare, consideră că ar trebui efectuate 
mai des proceduri de mediere 
transparente și deschise înaintea 
proiectelor cu un eventual impact mare 
asupra mediului local și sănătății umane; 
în acest context, salută medierea publică 
extensivă înaintea EIM cu privire la 
construirea unei a treia piste de decolare 
la aeroportul din Viena, care, de 
asemenea, a evaluat în mod cumulat 
impactul, de exemplu poluarea fonică, al 
extinderilor afectate de această procedură 
de încălcare și pentru care este 
disponibilă o procedură completă privind 
căile de atac;

Or. en

Amendamentul 6
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este de acord cu Ombudsmanul că buna 
evidența a documentelor constituie un 
element de bună administrare întrucât 
permite, de exemplu Ombudsmanului, 
verificarea respectării recomandărilor 
făcute;

7. este de acord cu Ombudsmanul că buna 
evidență și actualizarea documentelor 
constituie un element de bună administrare 
întrucât permite, de exemplu 
Ombudsmanului, verificarea respectării 
recomandărilor făcute;
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Or. en

Amendamentul 7
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. de asemenea, consideră utilă și o 
cerință de bună conduită administrativă, 
menținerea unei corespondențe constante, 
clare și consecvente cu reclamanții, pe 
perioada procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, și cu 
Ombudsmanul, pe perioada anchetelor 
desfășurate de acesta;

Or. en

Amendamentul 8
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută declarația de intenție a Comisiei 
de a-și îmbunătăți practicile în acest 
domeniu pentru a evita pe viitor probleme 
de comunicare de tipul celor întâmpinate în 
cazul de față;

8. salută declarația de intenție a Comisiei 
de a-și îmbunătăți practicile privind aceste 
două chestiuni, arhiva și corespondența 
detaliată,  pentru a evita pe viitor probleme 
de comunicare de tipul celor întâmpinate în 
cazul de față;

Or. en

Amendamentul 9
Heinz K. Becker
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. clarifică faptul că nici Comisia și nici 
autoritățile austriece nu au încălcat nicio 
legislație europeană existentă în 
momentul în care au realizat EIM ex post 
care s-a bazat pe o procedură sui generis 
ad-hoc negociată;

Or. en

Amendamentul 10
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră utilă și în interesul tuturor 
părților implicate menținerea și 
actualizarea arhivei procedurale în 
materie de investigații ale 
Ombudsmanului, ca o chestiune de bună 
conduită administrativă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că circumstanțele ce au 
condus la depunerea plângerii pe lângă 
Ombudsmanul European ridică întrebări de 
substanță cu privire la transpunerea 
Directivei 85/337 de către un stat membru, 

11. consideră că circumstanțele ce au 
condus la deschiderea procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor a 
Comisiei și, prin urmare, la depunerea 
plângerii pe lângă Ombudsmanul European 



PE500.499v01-00 8/10 AM\919208RO.doc

RO

în cazul de față Austria; ridică întrebări de substanță cu privire la 
transpunerea în acel moment a Directivei 
85/337 de către un stat membru, în cazul de 
față Austria; recunoaște că revizuirea din 
2009 a legislației federale austriece de 
punere în aplicare a Directivei EIM a 
ținut cont în mod corespunzător, printre 
altele, de concluziile acestei proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor și, 
prin urmare, în acest sens, a adus 
legislația austriacă în conformitate cu 
dreptul comunitar;

Or. en

Amendamentul 12
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazurile în care un stat 
membru nu respectă cerințele de bază în 
temeiul Directivei EIM, societatea civilă ar 
trebui să dispună de instrumente juridice 
eficiente care să-i permită să solicite 
suspendarea autorizării proiectelor, 
inclusiv posibilitatea aplicării unor 
măsuri de interdicție, pentru a evita astfel 
cauzarea de pagube ireparabile prin 
execuția unor proiecte;

13. consideră că, în cazurile în care este 
foarte probabil ca proiectele să încalce 
cerințele de bază în temeiul Directivei 
EIM, societatea civilă în cauză ar trebui să 
dispună de instrumente eficiente care să-i 
permită să solicite clarificări imediate din 
partea autorității competente pentru EIM 
cu privire la conformitatea proiectelor cu 
normele UE, pentru a evita astfel cauzarea 
de pagube ireparabile prin execuția unor 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 13
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. constată că actuala directivă nu conține 
dispoziții cu privire la obiectivitatea și 
imparțialitatea autorităților responsabile cu 
autorizarea și nu impune nici un fel de 
obligații în acest sens organismelor care 
realizează o EIM; consideră că revizuirea 
Directivei EIM constituie o bună ocazie 
pentru introducerea unor astfel de 
dispoziții;

18. constată că actuala directivă nu conține 
dispoziții cu privire la obiectivitatea și 
imparțialitatea autorităților responsabile cu 
autorizarea și nu impune nici un fel de 
obligații în acest sens organismelor care 
realizează o EIM; observă că directiva nu 
conține nici dispoziții privind procedura 
de urmat în cazul în care un proiect a fost 
deja implementat sau este aproape de 
finalizare sau privind modul în care 
societatea civilă în cauză ar putea, prin 
intermediul unei proceduri clare și 
nebirocratice, să obțină clarificări 
imediate din partea autorității competente 
pentru EIM cu privire la conformitatea 
proiectelor cu normele UE, cu privire la 
care există o mare posibilitate să încalce 
dispozițiile de bază ale directivei EIM;
prin urmare, consideră că revizuirea 
Directivei EIM constituie o bună ocazie 
pentru introducerea unor astfel de cerințe și 
dispoziții;

Or. en

Amendamentul 14
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că acest caz demonstrează că, 
pe lângă măsurile de consolidare a 
dispozițiilor Directivei EIM, sunt necesare 
proceduri mai clare pentru cazurile de 
încălcare a dreptului comunitar, ce ar trebui 
introduse preferabil prin adoptarea unui 
regulament-cadru privind procedurile 
administrative în cadrul administrației UE;

19. consideră că acest caz demonstrează că, 
pe lângă măsurile de consolidare a 
dispozițiilor Directivei EIM, sunt necesare 
proceduri mai clare pentru cazurile de 
încălcare a dreptului comunitar, ce ar trebui 
introduse preferabil prin adoptarea unui 
regulament-cadru privind procedurile 
administrative în cadrul administrației UE, 
întărind astfel poziția reclamantului; 



PE500.499v01-00 10/10 AM\919208RO.doc

RO

consideră că un astfel de regulament ar fi 
mai adecvat pentru a clarifica obligațiile 
autorităților în momentul în care 
comunică cu reclamanții în cadrul unei 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor sau cu organismele care 
reprezintă cetățenii europeni, cum ar fi 
Comisia pentru petiții și Ombudsmanul, 
de exemplu, pentru a introduce o obligație 
de a răspunde cât mai curând posibil la 
recomandările Ombudsmanului în scopul 
de a evita interpretările greșite, astfel cum 
au apărut în acest caz;

Or. en


