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6.1.2015 A8-0058/4 

Pozmeňujúci návrh  4 
Notis Marias 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže finančná kríza viedla 
k hospodárskej a sociálnej kríze, ktorej 
dôsledkom je spochybnenie 
dôveryhodnosti inštitúcií Európskej únie; 
 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Notis Marias 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 3 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. plne podporuje konečný cieľ, ktorý 
stanovila nová ombudsmanka, a to prispieť 
k posilneniu štruktúr a inštitúcií, pokiaľ ide 
o zodpovednosť a transparentnosť na 
európskej úrovni, v záujme podpory dobrej 
správy verejných vecí v prospech každého 
občana a obyvateľa EÚ a zvýšiť kvalitu 
demokracie v Európskej únii; opätovne 
pripomína kľúčovú úlohu, ktorú európska 
ombudsmanka zohráva pri riešení obáv 
občanov a pri napomáhaní preklenúť veľkú 
medzeru medzi nimi a inštitúciami EÚ; 
 

3. plne podporuje konečný cieľ, ktorý 
stanovila nová ombudsmanka, a to prispieť 
k posilneniu štruktúr a inštitúcií na 
európskej úrovni – najmä Euroskupiny 
a trojky, pokiaľ ide o zodpovednosť 
a transparentnosť, a zvýšiť kvalitu 
demokracie v Európskej únii; opätovne 
pripomína kľúčovú úlohu európskeho 
ombudsmana pri riešení problémov 
občanov a pri napomáhaní preklenúť veľkú 
priepasť medzi nimi a inštitúciami EÚ; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/6 

Pozmeňujúci návrh  6 
Notis Marias 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
európska ombudsmanka preskúmala 
dodržiavanie Charty základných práv 
Európskej únie zo strany trojky; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/7 

Pozmeňujúci návrh  7 
Notis Marias 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
európska ombudsmanka preskúmala 
možný konflikt záujmov medzi úlohou 
Komisie v trojke a jej zodpovednosťou ako 
strážkyne zmlúv a acquis communautaire; 

Or. el 
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6.1.2015 A8-0058/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Notis Marias 
v mene skupiny ECR 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 14 b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. poznamenáva, že je potrebné, aby 
európska ombudsmanka preskúmala 
možný konflikt záujmov medzi súčasnou 
úlohou ECB ako „technického poradcu“ 
trojky a jej pozíciou veriteľa štyroch 
členských štátov, ktoré prijali 
memorandum o porozumení, na jednej 
strane a medzi mandátom ECB podľa 
Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na druhej 
strane; 

Or. el 

 

 


