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7.1.2015 A8-0058/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Julia Reda 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie V a (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Va. keďže osobitná správa predložená 
Parlamentu bola výsledkom komplexného 
vyšetrovania z vlastnej iniciatívy 
týkajúceho sa povinností agentúry 
Frontex vyplývajúcich z Charty 
základných práv Európskej únie, pričom 
hlavným motívom k jej vypracovaniu bola 
predovšetkým neuspokojivá odpoveď 
agentúry na osobitné odporúčania 
ombudsmana zamerané na vyriešenie 
otázky chýbajúceho odvolacieho 
mechanizmu pre žiadateľov o azyl; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Julia Reda 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 11 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. konštatuje, že veľká väčšina 
vyšetrovaní, ktoré viedol ombudsman v 
uplynulom roku (64,3 %), sa týkala 
Európskej komisie; uznáva, že Komisia je 
inštitúciou, ktorej rozhodnutia s najväčšou 
pravdepodobnosťou priamo ovplyvnia 
občanov, organizácie občianskej 
spoločnosti a podniky; chápe, že Komisia 
je z tohto dôvodu hlavným objektom 
verejnej kontroly; so znepokojením však 
poukazuje na to, že podiel sťažností v 
súvislosti s Komisiou vzrástol v porovnaní 
s rokom 2012, keď dosiahol 52,7 %; 
nabáda ombudsmanku, aby preskúmala 
príčiny tohto nárastu s cieľom napomôcť 
zlepšenie správy Komisie a zvýšiť tak 
dôveryhodnosť inštitúcií EÚ ako celku; 
vyzýva novú Komisiu, aby urýchlene 
prijala opatrenia svojej výkonnosti s 
cieľom znížiť počet sťažností 
voči Komisii; 

11. konštatuje, že veľká väčšina 
vyšetrovaní, ktoré viedol ombudsman v 
uplynulom roku (64,3 %), sa týkala 
Európskej komisie; uznáva, že Komisia je 
inštitúciou, ktorej rozhodnutia s najväčšou 
pravdepodobnosťou priamo ovplyvnia 
občanov, organizácie občianskej 
spoločnosti a podniky; chápe, že Komisia 
je z tohto dôvodu hlavným objektom 
verejnej kontroly; so znepokojením však 
poukazuje na to, že podiel sťažností v 
súvislosti s Komisiou vzrástol v porovnaní 
s rokom 2012, keď dosiahol 52,7 %; 
nabáda ombudsmanku, aby preskúmala 
príčiny tohto nárastu s cieľom napomôcť 
zlepšenie správy Komisie a zvýšiť tak 
dôveryhodnosť inštitúcií EÚ ako celku; 
vyzýva novú Komisiu, aby urýchlene 
prijala opatrenia na zlepšenie svojej 
výkonnosti s cieľom znížiť počet sťažností 
voči Komisii; domnieva sa, že účasť 
Komisie na činnostiach neurčitých 
subjektov, ako je trojka, je v rozpore s 
presadzovaním transparentnosti a 
zodpovednosti v Únii a tiež porušuje 
zásadu subsidiarity; 
 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Julia Reda 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 20 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. pripomína, že jeho Výbor pre petície je 
plnoprávnym členom oboch uvedených 
sietí; konštatuje, že v roku 2013 
ombudsman postúpil tomuto výboru 51 
sťažností; 

20. pripomína, že jeho Výbor pre petície je 
plnoprávnym členom oboch uvedených 
sietí; konštatuje, že v roku 2013 
ombudsman postúpil tomuto výboru 51 
sťažností; domnieva sa, že vzhľadom 
na súbežnú a niekedy doplnkovú prácu, 
ktorú Výbor pre petície robí v záujme 
zabezpečenia riadneho vykonávania 
právnych predpisov EÚ na každej úrovni 
správy, by sa pre tento výbor malo 
vyčleniť viac zdrojov, a to analogicky 
k zdrojom európskeho ombudsmana; 

Or. en 

 
 


