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7.1.2015 A8-0058/4 

Amendamentul 4 

Notis Marias 

în numele grupului ECR 
 

 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 

Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât criza financiară a atras după 
sine o criză economică și socială al cărei 
rezultat este pierderea credibilității 
instituțiilor europene; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/5 

Amendamentul 5 

Notis Marias 
în numele grupului ECR 

 
 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 
Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. sprijină pe deplin obiectivul final 
declarat al noului Ombudsman, acela de a 

contribui la consolidarea structurilor și 
instituțiilor răspunderii și transparenței la 
nivel european, pentru a promova buna 
administrare pentru fiecare cetățean și 
rezident al UE și pentru a îmbunătăți 

calitatea democrației în Uniune; reiterează 
rolul esențial al Ombudsmanului European 
în abordarea preocupărilor cetățenilor și în 
reducerea distanței semnificative care 
există între aceștia și instituțiile UE; 

3. sprijină pe deplin obiectivul final 
declarat al noului Ombudsman, acela de a 

contribui la consolidarea structurilor și 
instituțiilor ce vizează răspunderea și 
transparența la nivel european, îndeosebi 
în ceea ce privește Eurogrupul și Troica, 
și de a îmbunătăți calitatea democrației în 
Uniune; reiterează rolul esențial al 
Ombudsmanului European în abordarea 
preocupărilor cetățenilor și în reducerea 
distanței semnificative care există între 
aceștia și instituțiile UE; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/6 

Amendamentul 6 

Notis Marias 
în numele grupului ECR 

 
 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 
Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. subliniază necesitatea ca 
Ombudsmanul European să investigheze 
respectarea de către Troică a Cartei 
drepturilor fundamentale a UE; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/7 

Amendamentul 7 

Notis Marias 
în numele grupului ECR 

 
 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 
Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază necesitatea ca 
Ombudsmanul European să ancheteze 
conflictul de interese dintre rolul Comisiei 
în cadrul Troicii și responsabilitatea sa în 
calitate de gardian al tratatelor și al 
acquis-ului comunitar; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/8 

Amendamentul 8 

Notis Marias 
în numele grupului ECR 

 
 

Raport A8-0058/2014 

Jarosław Wałęsa 
Raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14b. subliniază necesitatea unei 
investigații de către Ombudsmanul 
European cu privire la un posibil conflict 
de interese între actualul rol al BCE de 
„consilier tehnic” în cadrul Troicii, 
poziția sa de creditor al celor patru state 
membre ale UE care au adoptat 
Memorandumul și mandatul său în 
temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeană și al Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene; 

Or. el 

 

 


