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7.1.2015 A8-0058/4 

Predlog spremembe  4 
Notis Marias 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ba. ob upoštevanju, da je finančna kriza 

privedla do gospodarske in socialne krize, 

njene posledice pa so ogrozile institucije 

Unije; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/5 

Predlog spremembe  5 

Notis Marias 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 3 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. popolnoma podpira poglavitni cilj nove 

varuhinje človekovih pravic, da bi 

pomagala povečati odgovornost in 

preglednost struktur in institucij na 

evropski ravni in s tem spodbudila dobro 

upravljanje za vsakega državljana in 

prebivalca EU ter izboljšala kakovost 

demokracije v Evropski uniji; ponovno 

poudarja poglavitno vlogo evropskega 

varuha pri obravnavanju pomislekov 

državljanov in premostitvi široke vrzeli 

med njimi in institucijami EU; 

3. popolnoma podpira poglavitni cilj nove 

varuhinje človekovih pravic, da bi 

pomagala povečati odgovornost in 

preglednost struktur in institucij na 

evropski ravni, zlasti kar zadeva 

evroskupino in trojko, ter izboljšati 

kakovost demokracije v Evropski uniji; 

ponovno poudarja poglavitno vlogo 

evropskega varuha pri obravnavanju 

pomislekov državljanov in premostitvi 

široke vrzeli med njimi in institucijami EU; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/6 

Predlog spremembe  6 

Notis Marias 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 9 a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. opozarja, da mora evropska varuhinja 

človekovih pravic preiskati skladnost 

ukrepov trojke z Listino EU o temeljnih 

pravicah; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/7 

Predlog spremembe  7 

Notis Marias 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 14 a (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. opozarja, da mora evropska 

varuhinja človekovih pravic preiskati 

morebitno navzkrižje interesov med vlogo 

Komisije v okviru trojke na eni strani ter 

njeno vlogo kot varuhinje pogodb in 

pravnega reda Unije na drugi strani; 

Or. el 
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7.1.2015 A8-0058/8 

Predlog spremembe  8 

Notis Marias 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013 

2014/2159(INI) 

Predlog resolucije 
Odstavek 14 b (novo) 
 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14b. opozarja, da mora varuhinja 

človekovih pravic preiskati morebitno 

navzkrižje interesov med vlogo ECB kot 

„tehnične svetovalke“ v okviru trojke in 

upnice treh držav članic, ki jih zavezuje 

memorandum o soglasju, na eni strani ter 

mandatom ECB v skladu s Pogodbo o 

Evropski uniji in Pogodbo o delovanju 

Evropske unije na drugi strani; 

Or. el 

 

 


