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7. 1. 2015 A8-0058/1 

Pozměňovací návrh  4 
Notis Marias 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod odůvodnění B a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že finanční krize 

vedla ke krizi hospodářské a sociální, 

jejímž důsledkem je zpochybnění orgánů 

a institucí Unie; 

Or. el 
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7. 1. 2015 A8-0058/2 

Pozměňovací návrh  5 
Notis Marias 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 3 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. plně podporuje konečný cíl, jak jej 

vyjádřila nová veřejná ochránkyně práv, tj. 

přispět k posílení struktur a institutů 

zodpovědnosti a transparentnosti na unijní 

úrovni v zájmu prosazování řádné správy 

pro všechny občany a osoby s pobytem v 

EU a zkvalitnění demokracie v Evropské 

unii; opakovaně potvrzuje klíčovou úlohu, 

kterou zastává evropský veřejný ochránce 

práv při řešení problémů občanů a která 

spočívá v překlenování značné propasti 

mezi občany a orgány EU; 

3. plně podporuje konečný cíl, jak jej 

vyjádřila nová veřejná ochránkyně práv, 

tj. přispět k posílení struktur a institutů 

zodpovědnosti a transparentnosti na unijní 

úrovni, zejména pokud jde o Euroskupinu 

a trojku, a zkvalitnění demokracie 

v Evropské unii; opakovaně potvrzuje 

klíčovou úlohu, kterou zastává evropský 

veřejný ochránce práv při řešení problémů 

občanů a která spočívá v překlenování 

značné propasti mezi občany a orgány EU; 

Or. el 
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7. 1. 2015 A8-0058/3 

Pozměňovací návrh  6 
Notis Marias 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 9 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. konstatuje, že je nezbytné, aby 

evropská veřejná ochránkyně práv 

prošetřila, jak trojka dodržuje Listinu 

základních práv Evropské unie; 

Or. el 
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7. 1. 2015 A8-0058/4 

Pozměňovací návrh  7 
Notis Marias 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 14 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. konstatuje, že je nezbytné, aby 

evropská veřejná ochránkyně práv 

prošetřila potenciální střet zájmů Komise 

mezi její úlohou v rámci trojky a její 

odpovědností jakožto strážkyně smluv 

a acquis communautaire; 

Or. el 
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7. 1. 2015 A8-0058/5 

Pozměňovací návrh  8 
Notis Marias 
za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 

2014/2159(INI) 

Návrh usnesení 
Bod 14 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. konstatuje, že je nezbytné, aby 

evropská veřejná ochránkyně práv 

prošetřila potenciální střet zájmů ECB 

mezi její současnou úlohou „technické 

poradkyně“ trojky a jejím postavením 

věřitele čtyř členských států, které jsou 

vázány memorandem o porozumění, na 

jedné straně a mezi mandátem ECB 

v rámci Smlouvy o Evropské unii 

a Smlouvy o fungování Evropské unie na 

straně druhé; 

Or. el 

 

 


