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în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Va (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Va. întrucât raportul special prezentat 
Parlamentului a fost rezultatul unei 
ample anchete din proprie inițiativă cu 
privire la obligațiile Frontex legate de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, fiind motivat, de fapt, în 
special de răspunsul nesatisfăcător pe 
care agenția l-a dat recomandărilor 
specifice ale Ombudsmanului privind 
corectarea absenței unui mecanism de 
recurs pentru solicitanții de azil; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Julia Reda 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. constată că majoritatea anchetelor 
întreprinse de Ombudsman în ultimul an 
(64,3 %) vizează Comisia Europeană; 
recunoaște faptul că instituția ale cărei 
decizii prezintă cea mai mare probabilitate 

de a afecta în mod direct cetățenii, 
organizațiile societății civile și 
întreprinderile este Comisia; înțelege faptul 
că aceasta este, prin urmare, principala 
țintă a controlului public; observă cu 
îngrijorare, cu toate acestea, că procentul 
plângerilor care vizează Comisia a crescut 
comparativ cu 2012, când a fost de 52,7 %; 
încurajează Ombudsmanul să examineze 
motivele acestei creșteri în vederea 
îmbunătățirii administrării Comisiei și, 

astfel, a sporirii credibilității instituțiilor 
UE în ansamblul lor; invită noua Comisie 

să ia rapid măsuri pentru a își îmbunătăți 
performanța în vederea reducerii numărului 
de plângeri împotriva sa; 

11. constată că majoritatea anchetelor 
întreprinse de Ombudsman în ultimul an 
(64,3 %) vizează Comisia Europeană; 
recunoaște faptul că instituția ale cărei 
decizii prezintă cea mai mare probabilitate 

de a afecta în mod direct cetățenii, 
organizațiile societății civile și 
întreprinderile este Comisia; înțelege faptul 
că aceasta este, prin urmare, principala 
țintă a controlului public; observă cu 
îngrijorare, cu toate acestea, că procentul 
plângerilor care vizează Comisia a crescut 
comparativ cu 2012, când a fost de 52,7 %; 
încurajează Ombudsmanul să examineze 
motivele acestei creșteri în vederea 
îmbunătățirii administrării Comisiei și, 

astfel, a sporirii credibilității instituțiilor 
UE în ansamblul lor; invită noua Comisie 

să ia rapid măsuri pentru a își îmbunătăți 
performanța în vederea reducerii numărului 
de plângeri împotriva sa; consideră că 
implicarea Comisiei în entități opace 
precum Troica nu tinde să promoveze 
transparența și responsabilitatea în 
interiorul Uniunii, și nici nu respectă 
principiul subsidiarității; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Julia Reda 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește că Comisia pentru petiții a 
Parlamentului este membru cu drepturi 
depline al ambelor rețele menționate mai 

sus; remarcă faptul că în 2013 
Ombudsmanul a transferat 51 de plângeri 

acestei comisii; 

20. reamintește că Comisia pentru petiții a 
Parlamentului este membru cu drepturi 
depline al ambelor rețele menționate mai 

sus; remarcă faptul că în 2013 
Ombudsmanul a transferat 51 de plângeri 

acestei comisii; consideră că, ținând 
seama de activitatea paralelă și uneori 
complementară depusă de Comisia pentru 
petiții pentru asigurarea faptului că 
legislația UE este pusă în aplicare în mod 
corespunzător la toate nivelurile 
administrative, ar trebui alocate mai 
multe resurse acestei comisii, prin 
analogie cu cele ale Ombudsmanului 
European; 

Or. en 

 

 


