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Notis Marias 
u ime kluba ECR-a 

 

Izvješće A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine 

2014/2159(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava Ba (nova) 
 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 Ba. budući da je financijska kriza dovela 

do gospodarske i socijalne krize zbog čega 

je došlo do preispitivanja uloge institucija 

Unije; 

Or. el 
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Amandman  5 
Notis Marias 
u ime kluba ECR-a 

 

Izvješće A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine 

2014/2159(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 3. 
 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

3. u potpunosti podupire novi opći cilj koji 

je postavila novoizabrana Ombudsmanica, 

a to je jačanje struktura i institucija u 

pogledu odgovornosti i transparentnosti na 

europskoj razini radi poticanja dobre 

administracije za sve grañane i rezidente 

Unije te postizanja veće kvalitete 

demokracije u Uniji; ponavlja da je uloga 

Europskog ombudsmana ključna za 

rješavanje problema grañana te da 

doprinosi premošćivanju velikog jaza koji 

dijeli grañane i institucije EU-a; 

3. u potpunosti podupire novi opći cilj koji 

je postavila novoizabrana Ombudsmanica, 

a to je jačanje struktura i institucija u 

pogledu odgovornosti i transparentnosti na 

europskoj razini, poglavito kada je riječ o 

Euroskupini i Trojci, te postizanja veće 

kvalitete demokracije u Uniji; ponavlja da 

je uloga Europskog ombudsmana ključna 

za rješavanje problema grañana te da 

doprinosi premošćivanju velikog jaza koji 

dijeli grañane i institucije EU-a; 

Or. el 
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Izvješće A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine 

2014/2159(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 9.a (novi) 
 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 9a. napominje da je nužno da 

Ombudsmanica istraži djeluje li Trojka u 

skladu s Poveljom o temeljnim pravima 

Europske unije; 

Or. el 



 

AM\1045275HR.doc  PE545.681v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

7.1.2015 A8-0058/7 
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Izvješće A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine 

2014/2159(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 14.a (novi) 
 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 14a. napominje da je nužno da 

Ombudsmanica istraži sukob interesa koji 

bi za Komisiju mogle predstavljati njezina 

uloga unutar Trojke te njezina uloga 

čuvarice Ugovorâ i pravne stečevine; 

Or. el 
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Notis Marias 
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Izvješće A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Godišnje izvješće o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2013. godine 

2014/2159(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 14.b (novi) 
 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 14b. napominje da je nužno da 

Ombudsmanica istraži sukob interesa koji 

bi za ESB mogli predstavljati njegova 

trenutačna uloga „tehničkog savjetnika” 

Trojke te njegova uloga vjerovnika četiri 

države članice koje podliježu 

Memorandumu o razumijevanju, s jedne 

strane, i njegov mandat u pogledu 

Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, s druge 

strane; 

Or. el 


