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Pozmeňujúci návrh 1
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže EÚ vyhlásila rok 2013 za 
„Európsky rok občanov“ na oslavu 20. 
výročia občianstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gа. keďže článok 43 charty stanovuje, že 
„každý občan Únie, ako aj každá fyzická 
osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá 
právnická osoba, ktorá má sídlo v 
členskom štáte, má právo oznámiť 
európskemu ombudsmanovi prípady 
nesprávneho úradného postupu inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie, s 
výnimkou Súdneho dvora Európskej únie 
v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 3
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže Parlament vo svojom uznesení 
zo 6. septembra 2001 schválil kódex 
dobrého administratívneho správania, 
ktorý vypracoval ombudsman;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 4
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže k nesprávnemu úradnému 
postupu dochádza vtedy, keď 
verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade 
s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu 
záväzná,

H. keďže k nesprávnemu úradnému 
postupu dochádza vtedy, keď 
verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade 
s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu 
záväzná, ako to definoval prvý európsky 
ombudsman Jacob Söderman;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže táto definícia neobmedzuje 
nesprávne úradné postupy iba na prípady, 
keď sú pravidlá a zásady, ktoré sa porušili, 
právne záväzné; keďže zásady dobrej 
správnej praxe idú ďalej ako právne 
predpisy, pričom od inštitúcií EÚ sa 
požaduje nielen to, aby si dodržiavali 
právne povinnosti, ale aby sa zameriavali 
na poskytovanie služieb a aby sa k 

I. keďže táto definícia neobmedzuje 
nesprávne úradné postupy iba na prípady, 
keď sú pravidlá a zásady, ktoré sa porušili, 
právne záväzné; keďže zásady dobrej 
správnej praxe idú ďalej ako právne 
predpisy, pričom od inštitúcií EÚ sa 
požaduje nielen to, aby si dodržiavali 
právne povinnosti, ale aby sa zameriavali 
na poskytovanie služieb a aby sa k celej 
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verejnosti správali ako treba, pričom jej 
príslušníci by si mali v plnej miere 
uplatňovať svoje práva;

verejnosti správali náležite, spravodlivo, 
nestranne a dôstojne, pričom jej 
príslušníci by si mali v plnej a rovnakej 
miere uplatňovať svoje práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže táto definícia neobmedzuje 
nesprávne úradné postupy iba na prípady, 
keď sú pravidlá a zásady, ktoré sa porušili, 
právne záväzné; keďže zásady dobrej 
správnej praxe idú ďalej ako právne 
predpisy, pričom od inštitúcií EÚ sa 
požaduje nielen to, aby si dodržiavali 
právne povinnosti, ale aby sa zameriavali 
na poskytovanie služieb a aby sa k 
verejnosti správali ako treba, pričom jej 
príslušníci by si mali v plnej miere 
uplatňovať svoje práva;

I. keďže táto definícia neobmedzuje 
nesprávne úradné postupy iba na prípady, 
keď sú pravidlá a zásady, ktoré sa porušili, 
právne záväzné; keďže zásady dobrých 
správnych postupov predstavujú vyššiu 
úroveň záväzku ako právne predpisy, 
pričom od inštitúcií EÚ sa požaduje nielen 
to, aby si dodržiavali právne povinnosti, 
ale aby sa zameriavali na poskytovanie 
služieb a aby sa k verejnosti správali 
náležite, pričom jej príslušníci by si mali v 
plnej miere uplatňovať svoje práva;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Jа. keďže väčšina sťažností (56 %) sa 
prijíma v elektronickom formáte pre 
registráciu prostredníctvom interaktívnej 
internetovej stránky európskeho 
ombudsmana, ktorá je dostupná vo 
všetkých 23 úradných jazykoch;
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Or. bg

Pozmeňujúci návrh 8
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže 52,7 % vyšetrovaní začatých v 
roku 2012 sa týkalo Európskej komisie, 
16,8 % Európskeho úradu pre výber 
pracovníkov (EPSO), 5,2 % Európskeho 
parlamentu, 3,0 % Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť , 1,5 % Európskej 
investičnej banky a 20,9 % ostatných 
inštitúcií, agentúr alebo orgánov EÚ;

N. keďže 52,7 % vyšetrovaní začatých v 
roku 2012 sa týkalo Európskej komisie, 5,2 
% Európskeho parlamentu, 3,0 % 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť , 
1,5 % Európskej investičnej banky a 20,9 
% ostatných inštitúcií, agentúr alebo 
orgánov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

О. keďže k hlavným predmetom údajného 
nesprávneho úradného postupu, ktoré sa v 
roku 2012 vyšetrovali, patrí zákonnosť 
(27,7 %), spravodlivosť (10,3 %), lehoty na 
vydanie rozhodnutí (8 %) a žiadosti o 
prístup k dokumentom (6, 7 %);

О. keďže k hlavným predmetom údajného 
nesprávneho úradného postupu, ktoré sa v 
roku 2012 vyšetrovali, patrí zákonnosť 
(27,7 %), žiadosti o informácie (12,5 %), 
spravodlivosť (10,3 %), lehoty na vydanie 
rozhodnutí (8 %) a žiadosti o prístup k 
dokumentom (6, 7 %);

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 10
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže ombudsman vydáva kritickú 
pripomienku, keď je možné, aby inštitúcia 
odstránila nesprávny úradný postup, alebo 
keď je nesprávny úradný postup 
mimoriadne vážny alebo má všeobecné 
dôsledky; keďže v roku 2012 vydal 
ombudsman 17 návrhov odporúčaní;

U. keďže ombudsman vydáva návrhy 
odporúčaní, keď je možné, aby inštitúcia 
odstránila nesprávny úradný postup, alebo 
keď je nesprávny úradný postup 
mimoriadne vážny alebo má všeobecné 
dôsledky; keďže v roku 2012 vydal 
ombudsman 17 návrhov odporúčaní;
(Faktická oprava)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže ombudsman vydáva kritickú 
pripomienku, keď je možné, aby inštitúcia 
odstránila nesprávny úradný postup, alebo 
keď je nesprávny úradný postup 
mimoriadne vážny alebo má všeobecné 
dôsledky; keďže v roku 2012 vydal 
ombudsman 17 návrhov odporúčaní;

U. keďže ombudsman vydáva návrh 
odporúčania, keď je možné, aby inštitúcia 
odstránila nesprávny úradný postup, alebo 
keď je nesprávny úradný postup 
mimoriadne vážny alebo má všeobecné 
dôsledky; keďže v roku 2012 vydal 
ombudsman 17 návrhov odporúčaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Va (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Va. keďže podľa záverov správy 
Parlamentu o osobitnej správe sú obavy 
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ombudsmana týkajúce sa možného 
nesprávneho úradného postupu 
oprávnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie X

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

X. keďže v roku 2012 sa ombudsman 
zameriaval najmä na integráciu osôb s 
postihnutím; keďže ombudsman spolu s 
Výborom pre petície Európskeho 
parlamentu, Európskou komisiou, 
Agentúrou pre základné práva a 
Európskym fórom zdravotne postihnutých 
sa snaží o ochranu, podporu a kontrolu 
plnenia rámca EÚ podľa Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím; 
keďže tento dohovor je vôbec prvou 
zmluvou v oblasti ľudských práv, ktorú EÚ 
ratifikovala;

X. keďže v roku 2012 sa ombudsman 
zameriaval najmä na integráciu osôb s 
rôznym stupňom zdravotného postihnutia; 
keďže ombudsman spolu s Výborom pre 
petície Európskeho parlamentu, Európskou 
komisiou, Agentúrou pre základné práva a 
Európskym fórom zdravotne postihnutých 
sa snaží o ochranu, podporu a kontrolu 
plnenia rámca EÚ podľa Dohovoru OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím; 
keďže tento dohovor je vôbec prvou 
zmluvou v oblasti ľudských práv, ktorú EÚ 
ratifikovala;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 14
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Xa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Xa. keďže Rada EÚ podporila návrh 
rámca na úrovni EÚ na monitorovanie 
vykonávania Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím vrátane 
ombudsmana a Výboru pre petície;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že ombudsmanove trvalé 
úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie 
otvorenosti, transparentnosti a 
zodpovednosti v rozhodovacom procese a 
administratíve Európskej únie významne 
prispelo k tvorbe Únie, v ktorej sa 
rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a 
najbližšie k občanovi, ako to určuje článok 
1 Zmluvy o Európskej únii;

4. nazdáva sa, že ombudsmanove trvalé 
úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie 
otvorenosti, transparentnosti a 
zodpovednosti v rozhodovacom procese a 
administratíve Európskej únie významne 
prispelo k tvorbe Únie, v ktorej sa 
rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a 
najbližšie k občanovi, ako to určuje článok 
1 Zmluvy o Európskej únii; vyzýva 
budúceho európskeho ombudsmana, aby 
pokračoval v dobrej práci svojho 
predchodcu na dosiahnutí týchto 
dôležitých cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že ombudsmanove trvalé 
úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie 
otvorenosti, transparentnosti a 
zodpovednosti v rozhodovacom procese a 
administratíve Európskej únie významne 
prispelo k tvorbe Únie, v ktorej sa 
rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a 
najbližšie k občanovi, ako to určuje článok 
1 Zmluvy o Európskej únii;

4. so zreteľom na skutočnosť, že polovica 
európskych občanov súhlasí s tým, že 
druhé najdôležitejšie právo občanov je 
právo na dobrú správu vecí verejných, sa 
nazdáva, že ombudsmanove trvalé úsilie o 
zvyšovanie a zlepšovanie otvorenosti, 
transparentnosti a zodpovednosti v 
rozhodovacom procese a administratíve 
Európskej únie významne prispelo k tvorbe 
Únie, v ktorej sa rozhodnutia prijímajú čo 
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najotvorenejšie a najbližšie k občanovi, 
ako to určuje článok 1 Zmluvy o Európskej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že ombudsmanove trvalé 
úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie 
otvorenosti, transparentnosti a 
zodpovednosti v rozhodovacom procese a 
administratíve Európskej únie významne 
prispelo k tvorbe Únie, v ktorej sa
rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a 
najbližšie k občanovi, ako to určuje článok 
1 Zmluvy o Európskej únii;

4. nazdáva sa, že ombudsmanove trvalé
úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie 
otvorenosti, transparentnosti a 
zodpovednosti v rozhodovacom procese a 
administratíve Európskej únie významne 
prispelo k tvorbe Únie, v ktorej správne 
orgány prijímajú a vykonávajú 
rozhodnutia čo najotvorenejšie a najbližšie 
k občanovi, ako to určuje článok 1 Zmluvy 
o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poznamenáva, že podľa 52% občanov 
je najdôležitejšou úlohou ombudsmana 
zabezpečiť, aby občania EÚ poznali svoje 
práva a vedeli, ako ich uplatňovať, a 
preto musí ombudsman zlepšiť svoju 
komunikáciu smerom k európskym 
občanom a posilniť spoluprácu s 
európskou sieťou ombudsmanov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6а. požaduje podniknutie krokov 
nevyhnutných na urýchlenie postupov 
prešetrovania sťažností, vedenia 
vyšetrovania a prijímania rozhodnutí;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 20
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. opakuje skutočnosť, že 42% 
európskych občanov je nespokojných s 
mierou transparentnosti správy EÚ, a 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
ombudsman pokračoval v úsilí pomôcť 
inštitúciám EÚ, aby sa stali otvorenejšími, 
účinnejšími a ústretovejšími k občanom, a 
aby budoval mosty medzi inštitúciami a 
občanmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že sťažnosti týkajúce sa 
transparentnosti boli vždy na vrchole 
rebríčka ombudsmanových priorít; 
konštatuje tiež, že počet takýchto sťažností 
klesá od roku 2008, kedy dosiahol vrchol a 
kedy 36 % predkladateľov sťažností 
udávalo chýbajúcu transparentnosť, a to až 
na 21,5 % v roku 2012; domnieva sa, že je 
to znak, že inštitúcie EÚ vyvinuli značné 
úsilie o zvýšenie transparentnosti; vyzýva 
inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby 
prispievali k ďalšiemu znižovaniu tohto 
počtu;

7. konštatuje, že sťažnosti týkajúce sa 
transparentnosti boli vždy na vrchole 
rebríčka ombudsmanových priorít; 
konštatuje tiež, že počet takýchto sťažností 
klesá od roku 2008, kedy dosiahol vrchol a 
kedy 36 % predkladateľov sťažností 
udávalo chýbajúcu transparentnosť, a to až 
na 21,5 % v roku 2012; domnieva sa, že je 
to znak, že inštitúcie EÚ vyvinuli značné 
úsilie o zvýšenie transparentnosti; vyzýva 
inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby 
prostredníctvom spolupráce s európskym 
ombudsmanom a realizácie jeho 
odporúčaní prispievali k ďalšiemu 
znižovaniu tohto počtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že sťažnosti týkajúce sa 
transparentnosti boli vždy na vrchole 
rebríčka ombudsmanových priorít; 
konštatuje tiež, že počet takýchto sťažností 
klesá od roku 2008, kedy dosiahol vrchol a 
kedy 36 % predkladateľov sťažností 
udávalo chýbajúcu transparentnosť, a to až 
na 21,5 % v roku 2012; domnieva sa, že je 
to znak, že inštitúcie EÚ vyvinuli značné 
úsilie o zvýšenie transparentnosti; vyzýva 
inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby 
prispievali k ďalšiemu znižovaniu tohto 
počtu;

7. konštatuje, že sťažnosti týkajúce sa 
transparentnosti boli vždy na vrchole 
rebríčka ombudsmanových priorít; 
konštatuje tiež, že počet takýchto sťažností 
klesá od roku 2008, kedy dosiahol vrchol a 
kedy 36 % predkladateľov sťažností 
udávalo chýbajúcu transparentnosť, a to až 
na 21,5 % v roku 2012; vyjadruje 
znepokojenie nad veľkým počtom stále 
existujúcich sťažností týkajúcich sa 
otvorenosti, verejného prístupu a 
osobných údajov, pretože ohrozujú 
medziinštitucionálny dialóg, obraz EÚ v 
očiach verejnosti a postoj EÚ k občanom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opakuje, že transparentnosť, otvorenosť, 
prístup k informáciám, dodržiavanie práv 
občanov a vysoké etické normy sú 
podmienkami zachovania dôvery medzi 
občanmi a inštitúciami;

8. opakuje, že transparentnosť, otvorenosť, 
prístup k informáciám, dodržiavanie práv 
občanov a vysoké etické normy sú 
podmienkami zachovania dôvery medzi 
občanmi a inštitúciami; v tomto zmysle 
kritizuje skutočnosť, že Európska komisia 
a Európska rada postupovali a stále 
postupujú netransparentným spôsobom, 
najmä pokiaľ ide o veľmi dôležité 
rozhodnutia, ktoré majú jasný vplyv na 
každodenný život európskych občanov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opakuje, že transparentnosť, otvorenosť, 
prístup k informáciám, dodržiavanie práv
občanov a vysoké etické normy sú 
podmienkami zachovania dôvery medzi 
občanmi a inštitúciami;

8. opakuje, že transparentnosť, otvorenosť, 
prístup k informáciám, dodržiavanie práv 
občanov a vysoké etické normy sú 
podmienkami zachovania dôvery medzi 
občanmi a inštitúciami a že táto dôvera je 
najmä v súčasnej zložitej hospodárskej 
situácii mimoriadne dôležitá pre 
budúcnosť projektu európskej integrácie;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 25
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva inštitúcie EÚ, aby vzhľadom 
na stále väčšiu mieru digitalizácie verejnej 
správy reagovali na osobitné potreby 
starších ľudí, z ktorých mnohí sa 
nevyznajú v moderných informačných a 
komunikačných technológiách, a aby 
tento stav vyvážili pomocou užívateľsky 
priaznivých aplikácií, praktických 
programov pomoci online a ľahko 
prístupných možností nedigitálneho 
kontaktu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9а. s uspokojením berie na vedomie desať 
“modelových prípadov”, ktoré predstavil 
ombudsman a ktoré sú vzorovými 
príkladmi správnej praxe rôznych 
inštitúcií EÚ v rôznych oblastiach;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 27
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že pokles celkového 
počtu sťažností predložených 
ombudsmanovi v roku 2012 je ďalším 
dôkazom úspešnosti interaktívneho 
sprievodcu na jeho internetových 
stránkach, silného nástroja ktorého cieľom 
je zabezpečiť, aby čoraz menej občanov 
podávalo sťažnosti ombudsmanovi z 
nesprávneho dôvodu, ako aj zlepšiť 
možnosti poradenstva predkladateľom 
sťažnosti v otázke, na koho iného sa majú 
obrátiť; konštatuje, že tento trend dokazuje, 
že čoraz viac ľudí, ktorí sa obracajú na 
európskeho ombudsmana, tak robí na 
základe správnych dôvodov;

10. domnieva sa, že pokles celkového 
počtu sťažností predložených 
ombudsmanovi v roku 2012 je ďalším 
dôkazom úspešnosti interaktívneho 
sprievodcu na jeho internetových 
stránkach, silného nástroja, ktorého cieľom 
je zabezpečiť, aby čoraz menej občanov 
podávalo sťažnosti ombudsmanovi z 
nesprávneho dôvodu, ako aj zlepšiť 
možnosti poradenstva predkladateľom 
sťažnosti v otázke, na koho iného sa majú 
obrátiť; konštatuje, že tento trend dokazuje, 
že čoraz viac ľudí, ktorí sa obracajú na 
európskeho ombudsmana, tak robí na 
základe správnych dôvodov; vyzýva 
poslancov Európskeho parlamentu a 
všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, 
aby tohto sprievodcu sprístupnili na 
svojich internetových stránkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že pokles celkového 
počtu sťažností predložených 
ombudsmanovi v roku 2012 je ďalším 
dôkazom úspešnosti interaktívneho 
sprievodcu na jeho internetových 
stránkach, silného nástroja ktorého cieľom 
je zabezpečiť, aby čoraz menej občanov 
podávalo sťažnosti ombudsmanovi z 
nesprávneho dôvodu, ako aj zlepšiť 
možnosti poradenstva predkladateľom 
sťažnosti v otázke, na koho iného sa majú 
obrátiť; konštatuje, že tento trend 
dokazuje, že čoraz viac ľudí, ktorí sa 

10. domnieva sa, že pokles celkového 
počtu sťažností predložených 
ombudsmanovi v roku 2012 je ďalším 
dôkazom úspešnosti interaktívneho 
sprievodcu na jeho internetových 
stránkach, silného nástroja, ktorého cieľom 
je zabezpečiť, aby čoraz menej občanov 
podávalo sťažnosti ombudsmanovi z 
nesprávneho dôvodu, ako aj zlepšiť 
možnosti poradenstva predkladateľom 
sťažnosti v otázke, na koho iného sa majú 
obrátiť; domnieva sa preto, že všetky 
inštitúcie EÚ a členovia európskej siete 
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obracajú na európskeho ombudsmana, 
tak robí na základe správnych dôvodov;

ombudsmanov by na svoje internetové 
stránky a do svojich oznámení v 
sociálnych médiách mali zaradiť priame 
odkazy na tohto sprievodcu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva významný podiel európskej 
siete ombudsmanov; konštatuje, že 60 % 
sťažností, ktoré ombudsman v roku 2012 
vybavil, patrilo do právomoci člena siete; 
pripomína, že Výbor pre petície je plným 
členom siete; konštatuje, že v roku 2012 
ombudsman posunul 63 sťažností tomuto 
výboru; blahoželá európskemu 
ombudsmanovi k úspešnej koordinácii 
siete; považuje to za dôležitú funkciu pri 
ombudsmanovej činnosti a je presvedčený, 
že by sa mala prehĺbiť spolupráca pri 
zlepšovaní administratívy práva EÚ v 
jednotlivých štátoch; nazdáva sa, že by sa 
mala zachovať a posilniť účasť európskeho 
ombudsmana v európskych a 
medzinárodných združeniach 
ombudsmanov;

12. uznáva významný podiel európskej 
siete ombudsmanov; konštatuje, že 60 % 
sťažností, ktoré ombudsman v roku 2012 
vybavil, patrilo do právomoci člena siete; 
pripomína, že Výbor pre petície je plným 
členom siete; konštatuje, že v roku 2012 
ombudsman posunul 63 sťažností tomuto 
výboru; blahoželá európskemu 
ombudsmanovi k úspešnej koordinácii 
siete; považuje to za dôležitú funkciu pri 
ombudsmanovej činnosti a je presvedčený, 
že by sa mala prehĺbiť spolupráca pri 
zlepšovaní administratívy práva EÚ v 
jednotlivých štátoch; odporúča, aby sa sieť 
rozšírila o príslušné vnútroštátne orgány;
nazdáva sa, že by sa mala zachovať a 
posilniť účasť európskeho ombudsmana v 
európskych a medzinárodných združeniach 
ombudsmanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva významný podiel európskej 
siete ombudsmanov; konštatuje, že 60 % 
sťažností, ktoré ombudsman v roku 2012
vybavil, patrilo do právomoci člena siete; 
pripomína, že Výbor pre petície je plným 
členom siete; konštatuje, že v roku 2012 
ombudsman posunul 63 sťažností tomuto 
výboru; blahoželá európskemu 
ombudsmanovi k úspešnej koordinácii 
siete; považuje to za dôležitú funkciu pri 
ombudsmanovej činnosti a je presvedčený, 
že by sa mala prehĺbiť spolupráca pri 
zlepšovaní administratívy práva EÚ v 
jednotlivých štátoch; nazdáva sa, že by sa 
mala zachovať a posilniť účasť európskeho 
ombudsmana v európskych a 
medzinárodných združeniach 
ombudsmanov;

12. uznáva významný podiel európskej 
siete ombudsmanov a zdôrazňuje 
prospešnosť účinnej spolupráce pre 
európskych občanov; konštatuje, že 60 % 
sťažností, ktoré ombudsman v roku 2012 
vybavil, patrilo do právomoci člena siete; 
pripomína, že Výbor pre petície je plným 
členom siete; konštatuje, že v roku 2012 
ombudsman posunul 63 sťažností tomuto 
výboru; blahoželá európskemu 
ombudsmanovi k úspešnej koordinácii 
siete; považuje to za dôležitú funkciu pri 
ombudsmanovej činnosti a je presvedčený, 
že by sa mala prehĺbiť spolupráca pri 
zlepšovaní administratívy práva EÚ v 
jednotlivých štátoch; nazdáva sa, že by sa 
mala zachovať a posilniť účasť európskeho 
ombudsmana v európskych a 
medzinárodných združeniach 
ombudsmanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje význam činnosti 
európskej siete ombudsmanov v prospech 
dobrej správy vecí verejných a väčšej 
transparentnosti v európskych 
inštitúciách; domnieva sa, že ombudsmani 
v celej EÚ hrajú dôležitú úlohu, pretože 
stoja po boku európskych občanov a 
snažia sa bojovať s nedostatkom 
transparentnosti a demokracie v 
členských štátoch a Európskej únii;
vyjadruje znepokojenie nad škrtmi v 
rozpočte ombudsmanov v mnohých 
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členských štátoch, varuje pred pokusmi 
zrušiť regionálnych ombudsmanov v 
Španielsku a domnieva sa, že toto 
rozhodnutie bude mať negatívny vplyv na 
možnosť mnohých európskych občanov 
účinne chrániť svoje práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že podobne ako v 
predchádzajúcich rokoch sa väčšina 
vyšetrovaní, ktoré ombudsman začal, 
týkala Komisie (52,7 %) a na druhom 
mieste (16,8 %) skončil Európsky úrad 
pre výber pracovníkov (EPSO); 
zdôrazňuje, že počet vyšetrovaní 
týkajúcich sa Európskeho parlamentu, 
ktoré začal ombudsman v roku 2012, sa v 
porovnaní s rokom 2011 takmer 
zdvojnásobil; vyzýva svoj sekretariát, aby 
v plnej miere spolupracoval s 
ombudsmanom a zabezpečil súlad s jeho 
odporúčaniami;

13. konštatuje, že podobne ako v 
predchádzajúcich rokoch sa väčšina 
vyšetrovaní, ktoré ombudsman začal, 
týkala Komisie (52,7 %); zdôrazňuje, že 
počet vyšetrovaní týkajúcich sa 
Európskeho parlamentu, ktoré začal 
ombudsman v roku 2012, sa v porovnaní s 
rokom 2011 takmer zdvojnásobil; vyzýva 
svoj sekretariát, aby v plnej miere 
spolupracoval s ombudsmanom a 
zabezpečil súlad s jeho odporúčaniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že podobne ako v 
predchádzajúcich rokoch sa väčšina 

13. konštatuje, že podobne ako v 
predchádzajúcich rokoch sa väčšina 
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vyšetrovaní, ktoré ombudsman začal, 
týkala Komisie (52,7 %) a na druhom 
mieste (16,8 %) skončil Európsky úrad pre 
výber pracovníkov (EPSO); zdôrazňuje, že 
počet vyšetrovaní týkajúcich sa 
Európskeho parlamentu, ktoré začal 
ombudsman v roku 2012, sa v porovnaní s 
rokom 2011 takmer zdvojnásobil; vyzýva 
svoj sekretariát, aby v plnej miere 
spolupracoval s ombudsmanom a 
zabezpečil súlad s jeho odporúčaniami;

vyšetrovaní, ktoré ombudsman začal, 
týkala Komisie (52,7 %) a na druhom 
mieste (16,8 %) skončil Európsky úrad pre 
výber pracovníkov (EPSO); zdôrazňuje, že 
počet vyšetrovaní týkajúcich sa 
Európskeho parlamentu, ktoré začal 
ombudsman v roku 2012, sa v porovnaní s 
rokom 2011 takmer zdvojnásobil; vyzýva 
svoj sekretariát, aby v plnej miere 
spolupracoval s ombudsmanom a 
zabezpečil súlad a konzistentnosť s jeho 
odporúčaniami a pripomienkami k 
administratívnym postupom;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 34
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. podčiarkuje skutočnosť, že každé 
uzavreté vyšetrovanie predstavuje krok 
správnym smerom a dobrú príležitosť 
zaviesť zlepšenia určené a požadované 
verejnosťou, čo je spôsob, ako urobiť 
koncepciu európskeho občianstva čo 
najparticipatívnejšou so zreteľom na 
európsky legislatívny proces;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Nikolaos Salavrakos

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. berie na vedomie skutočnosť, že v 15. víta skutočnosť, že v júni 2013 
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roku 2013 ombudsman uverejní nové 
vydanie Európskeho kódexu dobrého 
administratívneho správania, v ktorom 
zohľadní zásady európskeho správneho 
práva, ktoré je obsahom judikatúry 
európskych súdov;

ombudsman uverejnil nové vydanie 
Európskeho kódexu dobrého 
administratívneho správania, v ktorom 
zohľadnil zásady európskeho správneho 
práva, ktoré je obsahom judikatúry 
európskych súdov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje potešenie nad tým, že 
ombudsman sa zapojil do konferencie
organizovanej spolu s Výskumnou sieťou 
pre správne právo EÚ (ReNEUAL), na 
ktorej sa skúmala možnosť prijatia 
všeobecného súboru pravidiel pre úradný 
postup v inštitúciách, orgánoch, 
kanceláriách a agentúrach EÚ, ako aj 
prípadný obsah týchto pravidiel;

16. vyjadruje potešenie nad tým, že 
ombudsman sa zapojil do viacerých 
konferencií zameraných na lepšiu verejnú 
správu vrátane spoluorganizovania 
konferencie s Výskumnou sieťou pre 
správne právo EÚ (ReNEUAL);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. opakuje výzvu Komisii, aby prijala 
spoločné záväzné pravidlá a zásady pre 
úradný postup v správe EÚ a na tento účel 
predložila návrh nariadenia podľa článku 
298 ZFEÚ;

17. opakuje výzvu Komisii, aby prijala 
spoločné záväzné pravidlá a zásady pre 
úradný postup v správe EÚ a na tento účel 
predložila návrh nariadenia podľa článku 
298 ZFEÚ, pretože sa domnieva, že je to 
najlepší spôsob ako zabezpečiť trvalú 
zmenu v administratívnej kultúre 
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inštitúcií EÚ;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 38
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. opakuje výzvu Komisii, aby prijala 
spoločné záväzné pravidlá a zásady pre 
úradný postup v správe EÚ a na tento účel 
predložila návrh nariadenia podľa článku 
298 ZFEÚ;

17. opakuje v súlade so svojím uznesením 
2012/2024(INI) z 15. januára 2013 výzvu 
Komisii, aby prijala spoločné záväzné 
pravidlá a zásady pre úradný postup v 
správe EÚ a na tento účel predložila návrh 
nariadenia podľa článku 298 ZFEÚ; 
domnieva sa, že doterajšie skúsenosti 
ombudsmana a jeho publikácie na túto 
tému poskytujú vhodné usmernenia pre 
obsah takého legislatívneho návrhu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, ktorá sa týkala neschopnosti 
Komisie vyriešiť konflikt záujmov v 
súvislosti s rozširovaním viedenského 
letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na 
životné prostredie v súvislosti s týmto 
rozširovaním, ako aj chýbajúcich postupov 
preskúmania, ktoré by mali k dispozícii tí, 
čo podali sťažnosť proti projektu výstavby 
a proti chýbajúcemu posúdeniu vplyvu na 

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, ktorá sa týkala neschopnosti 
Komisie vyriešiť konflikt záujmov v 
súvislosti s rozširovaním viedenského 
letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na 
životné prostredie v súvislosti s týmto 
rozširovaním, ako aj chýbajúcich postupov 
preskúmania, ktoré by mali k dispozícii tí, 
čo podali sťažnosť proti projektu výstavby 
a proti chýbajúcemu posúdeniu vplyvu na 
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životné prostredie; životné prostredie; uznáva možnosti 
takejto správy vzhľadom na tieto 
konkrétne otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, ktorá sa týkala neschopnosti 
Komisie vyriešiť konflikt záujmov v 
súvislosti s rozširovaním viedenského 
letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na 
životné prostredie v súvislosti s týmto 
rozširovaním, ako aj chýbajúcich postupov 
preskúmania, ktoré by mali k dispozícii tí, 
čo podali sťažnosť proti projektu výstavby 
a proti chýbajúcemu posúdeniu vplyvu na 
životné prostredie;

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, ktorá sa týkala neschopnosti 
Komisie vyriešiť konflikt záujmov v 
súvislosti s rozširovaním viedenského 
letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na 
životné prostredie v súvislosti s týmto 
rozširovaním, ako aj chýbajúcich postupov 
preskúmania, ktoré by mali k dispozícii tí, 
čo podali sťažnosť proti projektu výstavby 
a proti chýbajúcemu posúdeniu vplyvu na 
životné prostredie; kritizuje, že Komisia 
nesplnila svoje povinnosti pri prešetrovaní 
a riešení sťažnosti, ktorú dostala, a pri 
svojej reakcii na žiadosti a odporúčania 
ombudsmana na základe jeho prvého 
vyšetrovania v tejto veci; pripomína, že 
Komisia sa namiesto toho, aby Rakúsko 
postavila pred Súdny dvor Európskej 
únie, radšej snažila o dosiahnutie dohody 
s rakúskymi orgánmi a povolenie 
dodatočného posúdenia vplyvu na životné 
prostredie, čo spochybňuje legitímnosť 
tejto inštitúcie; víta skutočnosť, že 
ombudsman sa rozhodol predložiť 
Parlamentu osobitnú správu o tejto veci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, ktorá sa týkala neschopnosti 
Komisie vyriešiť konflikt záujmov v 
súvislosti s rozširovaním viedenského 
letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na 
životné prostredie v súvislosti s týmto 
rozširovaním, ako aj chýbajúcich 
postupov preskúmania, ktoré by mali k 
dispozícii tí, čo podali sťažnosť proti 
projektu výstavby a proti chýbajúcemu 
posúdeniu vplyvu na životné prostredie;

19. pripomína, že ombudsman v roku 2012 
predložil Parlamentu jednu osobitnú 
správu, v ktorej sa uvádza, že v rámci 
dodatočného posúdenia vplyvu na životné 
prostredie týkajúceho sa rozširovania 
viedenského letiska Komisia na jednej 
strane nedokázala vyriešiť konflikt 
záujmov a na strane druhej odporcovia 
projektu výstavby nemali k dispozícii 
žiadny postup na podanie sťažnosti;
pripomína, že Výbor pre petície v reakcii 
na túto osobitnú správu predložil návrhy 
orientované na budúcnosť a týkajúce sa 
súčasnej revízie smernice o posúdení 
vplyvu na životné prostredie a správnych 
predpisov EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. konštatuje, že predchádzajúci a súčasný 
ombudsman predložili za 17,5 roka len 18
osobitných správ; považuje to za dôkaz 
prístupu založeného na spolupráci, ktorý 
inštitúcie EÚ vo väčšine prípadov zaujali;

21. konštatuje, že predchádzajúci a súčasný 
ombudsman predložili za 17,5 roka len 18 
osobitných správ; považuje to za dôkaz 
prístupu založeného na spolupráci, ktorý 
inštitúcie EÚ vo väčšine prípadov zaujali; 
uznáva význam týchto osobitných správ 
a nabáda ombudsmana, aby sa takýmto 
prípadom ďalej venoval, keď ide 
o dôležité príklady nesprávneho úradného 
postupu týkajúce sa inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. blahoželá ombudsmanovi k 
oficiálnemu potvrdeniu jeho inštitúcie zo 
strany Európskej nadácie pre riadenie 
kvality, keď ho uznala za „oddaného 
zásade excelentnosti”; povzbudzuje jeho 
nástupcu, aby budoval na tomto úspechu 
a aby tiež neustále prejavoval rovnaké 
odhodlanie za nezávislosť, kvalitu 
riešenia sťažností, oslovovanie občanov a 
dobré vzťahy s inštitúciami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. blahoželá ombudsmanovi k 
oficiálnemu potvrdeniu jeho inštitúcie zo 
strany Európskej nadácie pre riadenie 
kvality, keď ho uznala za „oddaného 
zásade excelentnosti”; povzbudzuje jeho 
nástupcu, aby budoval na tomto úspechu a 
aby tiež neustále prejavoval rovnaké 
odhodlanie za nezávislosť, kvalitu riešenia 
sťažností, oslovovanie občanov a dobré 
vzťahy s inštitúciami;

22. blahoželá ombudsmanovi k 
oficiálnemu potvrdeniu jeho inštitúcie zo 
strany Európskej nadácie pre riadenie 
kvality, keď ho uznala za „oddaného 
zásade excelentnosti”; povzbudzuje jeho 
nástupcu, aby budoval na tomto úspechu a 
aby tiež neustále prejavoval rovnaké 
odhodlanie za nezávislosť, objektívnosť, 
kvalitu riešenia sťažností, aktívny prístup k 
vyšetrovaniu, oslovovanie občanov a dobré 
vzťahy s inštitúciami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. blahoželá ombudsmanovi k 
oficiálnemu potvrdeniu jeho inštitúcie zo 
strany Európskej nadácie pre riadenie 
kvality, keď ho uznala za „oddaného 
zásade excelentnosti”; povzbudzuje jeho 
nástupcu, aby budoval na tomto úspechu a 
aby tiež neustále prejavoval rovnaké 
odhodlanie za nezávislosť, kvalitu riešenia 
sťažností, oslovovanie občanov a dobré 
vzťahy s inštitúciami;

22. blahoželá ombudsmanovi k 
oficiálnemu potvrdeniu jeho inštitúcie zo 
strany Európskej nadácie pre riadenie 
kvality, keď ho uznala za „oddaného 
zásade excelentnosti”; povzbudzuje jeho 
nástupcu, aby budoval na tomto úspechu a 
aby tiež neustále prejavoval rovnaké 
odhodlanie za nezávislosť, kvalitu riešenia 
sťažností, oslovovanie občanov a dobré 
vzťahy s inštitúciami a zároveň 
podporoval zásady transparentnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. domnieva sa, že na posilnenie dôvery 
v inštitúcie EÚ a zvýšenie jej 
dôveryhodnosti musia budúci európski 
ombudsmani preukázať podobné 
odhodlanie, pokiaľ ide o nezávislosť a 
nestrannosť, ako sa stanovuje v článku 6 
štatútu ombudsmana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Margrete Auken

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje význam politickej 
nezávislosti pre samotnú inštitúciu 
ombudsmana a pre dôveryhodnosť 
inštitúcií EÚ ako celku; považuje túto 
nezávislosť za záruku pre občanov, že 
ombudsman bude plniť svoje povinnosti 
oddane a v maximálnej snahe 
nepodliehať vonkajšiemu tlaku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22а. zdôrazňuje, že Medzinárodný deň 
práva na informácie pripadajúci na 28. 
september je iniciatívou, ktorá zvyšuje 
povedomie európskej verejnosti o 
ombudsmanovi a je príkladom dobrej 
praxe;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 49
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. víta zapojenie ombudsmana do rámca 
pre článok 33 ods. 2 na úrovni EÚ, ktorý je 
poverený ochranou, podporou a kontrolou 
plnenia Dohovoru OSN o právach občanov 
s postihnutím, a na ktorom sa zúčastňuje 
spolu s Výborom EP pre petície, 
Európskym fórom zdravotne postihnutých, 

23. víta zapojenie ombudsmana do rámca 
pre článok 33 ods. 2 na úrovni EÚ, ktorý je 
poverený ochranou, podporou a kontrolou 
plnenia Dohovoru OSN o právach občanov 
s postihnutím, a na ktorom sa zúčastňuje 
spolu s Výborom EP pre petície, 
Európskym fórom zdravotne postihnutých, 
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Komisiou a Agentúrou pre základné práva; Komisiou a Agentúrou pre základné práva; 
vyzýva ombudsmana, aby pri svojej práci 
kládol osobitný dôraz na potreby veľmi 
zraniteľných sociálnych skupín vrátane 
osôb so zdravotným postihnutím; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. víta úsilie ombudsmana zabezpečiť, 
aby inštitúcie EÚ vykonávali Chartu 
základných práv, a to aj prostredníctvom 
prešetrovania z vlastného podnetu;
predpokladá, že ďalšia podobná 
povinnosť ombudsmanovi pripadne po 
pristúpení Únie k európskemu Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, ako sa požaduje v článku 6 
Zmluvy o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 23b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. zdôrazňuje význam prešetrovaní 
ombudsmana z vlastného podnetu, ktoré 
mu umožňujú zaoberať sa otázkami, ktoré 
by sa inak nedostali do jeho pozornosti 
kvôli tomu, že občania nemajú dostatok 
informácií alebo zdrojov na to, aby sa 
naňho obrátili; považuje za dôležité zvýšiť 
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viditeľnosť úradu európskeho 
ombudsmana;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Kinga Göncz

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta prijatie zákona, ktorým sa v roku 
2012 zriadil úrad ombudsmana v Turecku; 
je potešený skutočnosťou, že všetky 
kandidátske krajiny majú teraz vytvorený 
úrad ombudsmana na národnej úrovni; je 
presvedčený, že skúsenosť ukáže, že 
ombudsman je mimoriadne užitočný orgán 
pre zlepšenie dobrej správy, právneho štátu 
a obhajoby ľudských práv a že členské 
štáty, ktoré ešte len musia vytvoriť úrad 
ombudsmana, by mali aktívne zvažovať 
jeho vytvorenie;

24. víta prijatie zákona, ktorým sa v roku 
2012 zriadil úrad ombudsmana v Turecku; 
uznáva úlohu, ktorú v tomto vývoji 
zohráva podpora a poradenstvo 
európskeho ombudsmana; je potešený 
skutočnosťou, že všetky kandidátske 
krajiny majú teraz vytvorený úrad 
ombudsmana na národnej úrovni; je 
presvedčený, že skúsenosť ukáže, že 
ombudsman je mimoriadne užitočný orgán 
pre zlepšenie dobrej správy, právneho štátu 
a obhajoby ľudských práv a že členské 
štáty, ktoré ešte len musia vytvoriť úrad 
ombudsmana, by mali aktívne zvažovať 
jeho vytvorenie; vyzýva európskeho 
ombudsmana, aby ďalej pomáhal 
budúcim kandidátskym krajinám v tomto 
procese;

Or. en


