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7.1.2015 A8-0058/9 

Amendamentul 9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 

2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Pa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Pa. întrucât în 2013 Ombudsmanul a 
primit numeroase plângeri care făceau 
referire la conflicte de interese sau la 
practicile de tip „ușă turnantă”, fiind 
vizate figuri marcante care au ocupat în 
mod succesiv posturi între care există 
legături strânse în sectorul public și în 
sectorul privat; întrucât administrația UE 
trebuie să acorde prioritate absolută unei 
conduite ireproșabile din punct de vedere 
etic; întrucât Ombudsmanul a publicat, în 
consecință, un set de principii ale 
serviciului public și de standarde etice; 
întrucât numeroase ONG-uri afirmă că 
Comisia nu este în măsură să gestioneze 
în mod eficace ceea ce ele numesc 
„practicile sistemice de tip «ușă 
turnantă»”; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/10 

Amendamentul 10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 
11. constată că majoritatea anchetelor 
întreprinse de Ombudsman în ultimul an 

(64,3 %) vizează Comisia Europeană; 

recunoaște faptul că instituția ale cărei 
decizii prezintă cea mai mare probabilitate 
de a afecta în mod direct cetățenii, 
organizațiile societății civile și 
întreprinderile este Comisia; înțelege 
faptul că aceasta este, prin urmare, 
principala țintă a controlului public; 
observă cu îngrijorare, cu toate acestea, că 
procentul plângerilor care vizează Comisia 

a crescut comparativ cu 2012, când a fost 
de 52,7 %; încurajează Ombudsmanul să 
examineze motivele acestei creșteri în 

vederea îmbunătățirii administrării 
Comisiei și, astfel, a sporirii credibilității 

instituțiilor UE în ansamblul lor; invită 
noua Comisie să ia rapid măsuri pentru a 
își îmbunătăți performanța în vederea 

reducerii numărului de plângeri împotriva 
sa; 

11. regretă că majoritatea anchetelor 
întreprinse de Ombudsman în ultimul an 

(64,3 %) vizează Comisia Europeană; 

critică lipsa de transparență de care a dat 
dovadă și de care dă dovadă în continuare 
Comisia, în special în ceea ce privește 
deciziile majore cu privire la politicile de 
austeritate care afectează în mod evident 
condițiile de viață ale cetățenilor și 
rezidenților europeni; observă cu 
îngrijorare că procentul plângerilor care 
vizează Comisia a crescut comparativ cu 

2012, când a fost de 52,7 %; încurajează 
Ombudsmanul să examineze motivele 
acestei creșteri în vederea îmbunătățirii 

administrării Comisiei și, astfel, a sporirii 
credibilității instituțiilor UE în ansamblul 

lor; invită noua Comisie să ia rapid măsuri 
pentru a își îmbunătăți performanța în 
vederea reducerii numărului de plângeri 

împotriva sa; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/11 

Amendamentul 11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. ia act de faptul că Ombudsmanul a 
transmis un raport special Parlamentului, 

subiectul acestuia fiind absența unui 
mecanism în cadrul agenției Frontex 
pentru tratarea plângerilor referitoare la 

nerespectarea drepturilor fundamentale în 
cursul activităților sale; își exprimă 
încrederea că acest raport special va face 

obiectul unui raport care va fi elaborat de 
Comisia sa pentru petiții în colaborare cu 
Comisa sa pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne; 

18. regretă faptul că Ombudsmanul a fost 
nevoit să transmită un raport special 
Parlamentului, ca urmare a refuzului 
agenției Frontex de a introduce un 
mecanism care să îi permită să trateze 
plângerile referitoare la nerespectarea 
drepturilor fundamentale în cursul 
activităților sale de închidere ermetică a 
frontierelor UE, ceea ce constituie o 
încălcare flagrantă de către agenția 
Frontex a drepturilor mai multor mii de 
migranți și de solicitanți de azil; constată 
că Ombudsmanul a deschis o anchetă în 
legătură cu numărul masiv de zboruri 
organizate în scopul deportării 
migranților de către agenția Frontex, în 
colaborare cu diferite state membre, peste 
10 800 de persoane fiind deportate 
începând din 2006; își exprimă încrederea 
că acest raport special va face obiectul unui 
raport care va fi elaborat de Comisia sa 

pentru petiții în colaborare cu Comisa sa 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/12 

Amendamentul 12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. încurajează Ombudsmanul să-și 
aprofundeze relațiile și cooperarea cu 
diferitele rețele, în special cu Rețeaua 

europeană a avocaților poporului și cu 
cadrul în temeiul Convenției ONU privind 

drepturile persoanelor cu handicap; 
reamintește apelul Parlamentului din cadrul 
raportului anual al Comisiei pentru petiții 

pentru anul 2012 privind instituirea de 
către Parlament a unei rețele care să 
cuprindă comisiile pentru petiții din statele 
membre, în plus față de Rețeaua europeană 
a avocaților poporului; 

19. încurajează Ombudsmanul să-și 
aprofundeze relațiile și cooperarea cu 
diferitele rețele, în special cu Rețeaua 

europeană a avocaților poporului și cu 
cadrul instituit în temeiul Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
posibila dispariție a ombudsmanilor 
regionali, care ar putea surveni ca urmare 
a reducerilor bugetare anunțate de 
guvernul spaniol, spre exemplu; 
avertizează că dispariția acestor 
ombudsmani ar putea reduce în mod 
semnificativ oportunitățile multor cetățeni 
europeni de a-și exercita drepturile în 
mod eficace; reamintește apelul 

Parlamentului din cadrul raportului anual al 
Comisiei pentru petiții pentru anul 2012 

privind instituirea de către Parlament a 
unei rețele care să cuprindă comisiile 
pentru petiții din statele membre, în plus 

față de Rețeaua europeană a avocaților 
poporului; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/13 

Amendamentul 13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 24 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. salută un număr de investigații 
importante pe care le-a inițiat 
Ombudsmanul, cum ar fi anchetele privind 

transparența în cadrul negocierilor pentru 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții (TTIP), denunțarea neregulilor în 
instituțiile UE, transparența în cadrul 
grupurilor de experți ale Comisiei, cazurile 

de tip „ușă turnantă”, drepturile 
fundamentale în politica de coeziune și 
inițiativă cetățenească europeană; așteaptă 
cu nerăbdare concluziile acestor anchete; 

24. salută un număr de investigații 
importante pe care le-a inițiat 
Ombudsmanul, cum ar fi anchetele privind 

lipsa transparenței în cadrul negocierilor 
pentru Parteneriatul transatlantic pentru 

comerț și investiții (TTIP), denunțarea 
neregulilor în instituțiile UE, lipsa 
transparenței în cadrul grupurilor de 

experți ale Comisiei, cazurile de tip „ușă 
turnantă” și conflictele de interese, 
drepturile fundamentale în politica de 
coeziune și inițiativa cetățenească 
europeană; așteaptă cu nerăbdare 

concluziile acestor anchete; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/14 

Amendamentul 14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Raportul anual pentru 2013 al Ombudsmanului European 
2014/2159(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 25 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. salută decizia Consiliului Uniunii 
Europene de a publica directivele de 
negociere ale UE privind negocierile în 

curs dintre UE și SUA referitoare la TTIP; 
salută, de asemenea, decizia Comisiei de a 

publica mai multe texte de negociere ale 
UE și de a permite un acces mai extins la 
alte documente în contextul negocierilor 

privind TTIP; consideră că monitorizarea 
cu atenție a transparenței în cadrul 
negocierilor privind TTIP a consolidat 
rolul Ombudsmanului de apărător al 
transparenței UE; susține apelul 

Ombudsmanului către instituțiile europene 
referitor la o abordare transparentă în ceea 
ce privește politica și la o campanie de 

informare privind TTIP; se angajează să 
monitorizeze rezultatele consultărilor 

privind transparența în contextul TTIP, 
printre altele, având în vedere petițiile 
primite pe această temă, în special ținând 

seama de impactul pe care îl pot avea TTIP 
și alte negocieri comerciale asupra vieții 

cetățenilor europeni; 

25. ia act de decizia Consiliului Uniunii 
Europene de a publica directivele de 
negociere ale UE privind negocierile în 

curs dintre UE și SUA referitoare la TTIP; 
ia act, de asemenea, de decizia Comisiei de 

a publica mai multe texte de negociere ale 
UE și de a permite un acces mai extins la 
alte documente în contextul negocierilor 

privind TTIP; consideră totuși că aceste 
demersuri sunt insuficiente, având în 
vedere lipsa evidentă de transparență a 
negocierilor privind TTIP și lipsa 
participării publicului la aceste negocieri; 
consideră că monitorizarea cu atenție a 
transparenței în cadrul negocierilor privind 
TTIP ar consolida rolul Ombudsmanului 

de apărător al transparenței UE; susține 
apelul Ombudsmanului către instituțiile 

europene referitor la o abordare 
transparentă în ceea ce privește politica și 
la o campanie de informare privind TTIP; 

se angajează să monitorizeze rezultatele 
consultărilor privind transparența în 

contextul TTIP, printre altele, având în 
vedere petițiile primite pe această temă, în 
special ținând seama de impactul pe care îl 

pot avea TTIP și alte negocieri comerciale 
asupra vieții cetățenilor europeni; solicită, 
de asemenea, să se organizeze 
referendumuri privind TTIP, pentru a le 
permite cetățenilor și rezidenților din 
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fiecare stat membru să decidă cu privire 
la acest acord; 

Or. en 

 

 


