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7.1.2015 A8-0058/9 

Pozmeňujúci návrh  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odôvodnenie P a (nové) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Pa. keďže v roku 2013 ombudsman prijal 
viacero sťažností týkajúcich sa konfliktu 
záujmov alebo praktík s tzv. efektom 
otáčavých dverí zahŕňajúcich 
vysokopostavených predstaviteľov, ktorí 
sa presúvajú medzi úzko súvisiacimi 
pracovnými pozíciami vo verejnom 
a v súkromnom sektore; keďže správa EÚ 
musí pripisovať najvyššiu dôležitosť 
príkladnému etickému správaniu; keďže 
ombudsman preto uverejnil súbor zásad 
verejnej služby a etických noriem; keďže 
mnohé mimovládne organizácie tvrdia, že 
Komisia sa nezaoberá tým, čo opisujú ako 
systematické praktiky s tzv. efektom 
otáčavých dverí; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/10 

Pozmeňujúci návrh  10 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 11 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. konštatuje, že veľká väčšina 
vyšetrovaní, ktoré viedol ombudsman v 
uplynulom roku (64,3 %), sa týkala 
Európskej komisie; uznáva, že Komisia je 
inštitúciou, ktorej rozhodnutia s 
najväčšou pravdepodobnosťou priamo 
ovplyvnia občanov, organizácie 
občianskej spoločnosti a podniky; chápe, 
že Komisia je z tohto dôvodu hlavným 
objektom verejnej kontroly; so 
znepokojením však poukazuje na to, že 
podiel sťažností v súvislosti s Komisiou 
vzrástol v porovnaní s rokom 2012, keď 
dosiahol 52,7 %; nabáda ombudsmanku, 
aby preskúmala príčiny tohto nárastu 
s cieľom napomôcť zlepšenie správy 
Komisie a zvýšiť tak dôveryhodnosť 
inštitúcií EÚ ako celku; vyzýva novú 
Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia 
svojej výkonnosti s cieľom znížiť počet 
sťažností voči Komisii; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
veľká väčšina vyšetrovaní, ktoré viedol 
ombudsman v uplynulom roku (64,3 %), sa 
týkala Európskej komisie; namieta 
proti nedostatočnej miere 
transparentnosti, ktorú ukázala Európska 
komisia a naďalej ukazuje, predovšetkým 
so zreteľom na najdôležitejšie 
rozhodnutia o politikách úspor 
ovplyvňujúce životné podmienky 
európskych občanov a obyvateľov; so 
znepokojením však poukazuje na to, že 
podiel sťažností v súvislosti s Komisiou 
vzrástol v porovnaní s rokom 2012, keď 
dosiahol 52,7 %; nabáda ombudsmanku, 
aby preskúmala príčiny tohto nárastu 
s cieľom napomôcť zlepšenie správy 
Komisie a zvýšiť tak dôveryhodnosť 
inštitúcií EÚ ako celku; vyzýva novú 
Komisiu, aby urýchlene prijala opatrenia 
svojej výkonnosti s cieľom znížiť počet 
sťažností voči Komisii; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/11 

Pozmeňujúci návrh  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 18 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. poukazuje na to, že ombudsmanka 
predložila Parlamentu osobitnú správu 
zaoberajúcu sa absenciou mechanizmu, 
prostredníctvom ktorého by agentúra 
Frontex vybavovala sťažnosti na 
porušovanie základných práv spôsobené jej 
činnosťou; je presvedčený, že táto osobitná 
správa bude predmetom správy, ktorú 
vypracuje jeho Výbor pre petície v 
spolupráci s Výborom pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; 

18. vyjadruje poľutovanie, že 
ombudsmanka bola nútená predložiť 
Parlamentu osobitnú správu, a to 
v nadväznosti na odmietnutie agentúry 
Frontex zaviesť mechanizmus 
na vybavovanie sťažností na porušovanie 
základných práv spôsobených jej 
činnosťou pri uzavretí vonkajších hraníc 
EÚ, čím agentúra Frontex zjavne porušila 
práva tisícov migrantov a žiadateľov 
o azyl; poznamenáva, že ombudsmanka 
otvorila vyšetrovanie veľkého počtu 
deportačných letov, ktoré zorganizovala 
agentúra Frontex v spolupráci s rôznymi 
členskými štátmi, keď od roku 2006 bolo 
deportovaných viac ako 10 800 ľudí; je 
presvedčený, že táto osobitná správa bude 
predmetom správy, ktorú vypracuje jeho 
Výbor pre petície v spolupráci s Výborom 
pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/12 

Pozmeňujúci návrh  12 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 19 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. nabáda ombudsmanku, aby prehĺbila 
vzťahy a spoluprácu s rôznymi sieťami, 
najmä s európskou sieťou ombudsmanov a 
rámcom pôsobiacim na základe Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; pripomína výzvu Parlamentu 
vo výročnej správe Výboru pre petície za 
rok 2012, aby Parlament zriadil sieť 
zahŕňajúcu petičné výbory v členských 
štátoch, ktorá by mohla dopĺňať európsku 
sieť ombudsmanov; 

19. nabáda ombudsmanku, aby prehĺbila 
vzťahy a spoluprácu s rôznymi sieťami, 
najmä s európskou sieťou ombudsmanov a 
rámcom pôsobiacim na základe Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; vyjadruje obavy v súvislosti 
s možným zánikom regionálnych 
ombudsmanov pod zámienkou škrtov, ako 
to napríklad oznámila španielska vláda; 
varuje, že zrušením týchto ombudsmanov 
by sa mohli výrazne obmedziť možnosti 
mnohých európskych občanov, aby si 
účinne bránili svoje práva; pripomína 
výzvu Parlamentu vo výročnej správe 
Výboru pre petície za rok 2012, aby 
Parlament zriadil sieť zahŕňajúcu petičné 
výbory v členských štátoch, ktorá by mohla 
dopĺňať európsku sieť ombudsmanov; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/13 

Pozmeňujúci návrh  13 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 24 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. víta množstvo dôležitých vyšetrovaní, 
ktoré ombudsmanka začala, ako sú 
vyšetrovania týkajúce sa transparentnosti v 
rámci rokovaní o Transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve 
(TTIP), oznamovania nesprávneho 
úradného postupu v inštitúciách EÚ, 
transparentnosti v expertných skupinách 
Komisie, prípadov tzv. otáčavých dverí, 
základných práv v politike súdržnosti a 
európskej iniciatívy občanov; so záujmom 
očakáva výsledky týchto vyšetrovaní; 

24. víta množstvo dôležitých vyšetrovaní, 
ktoré ombudsmanka začala, ako sú 
vyšetrovania týkajúce sa nedostatku 
transparentnosti v rámci rokovaní o 
Transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve (TTIP), 
oznamovania nesprávneho úradného 
postupu v inštitúciách EÚ, nedostatku 
transparentnosti v expertných skupinách 
Komisie, prípadov tzv. otáčavých dverí a 
konfliktu záujmov, základných práv v 
politike súdržnosti a európskej iniciatívy 
občanov; so záujmom očakáva výsledky 
týchto vyšetrovaní; 

Or. en 
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7.1.2015 A8-0058/14 

Pozmeňujúci návrh  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Výročná správa ombudsmana za rok 2013 
2014/2159(INI) 

Návrh uznesenia 
Odsek 25 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta rozhodnutie Rady Európskej únie 
o zverejnení rokovacích smerníc EÚ 
týkajúcich sa prebiehajúcich rokovaní 
o TTIP medzi EÚ a USA; takisto víta 
rozhodnutie Komisie zverejniť viac textov 
rokovaní EÚ a umožniť širší prístup k 
ďalším dokumentom v rámci rokovaní o 
TTIP; sa domnieva, že dôkladné 
monitorovanie transparentnosti rokovaní 
o TTIP posilnilo úlohu ombudsmana ako 
strážcu transparentnosti EÚ ; schvaľuje 
žiadosť ombudsmanky, aby európske 
inštitúcie uplatňovali transparentný 
politický prístup k TTIP a vykonávali 
transparentnú informačnú kampaň o tejto 
dohode; sa zaväzuje, že bude postupovať 
podľa výsledkov konzultácie o 
transparentnosti TTIP, okrem iného tým, že 
posúdi petície o tejto otázke, a to najmä s 
ohľadom na potenciálny vplyv TTIP a 
iných obchodných rokovaní na život 
európskych občanov; 

25. berie na vedomie rozhodnutie Rady 
Európskej únie o zverejnení rokovacích 
smerníc EÚ týkajúcich sa prebiehajúcich 
rokovaní o TTIP medzi EÚ a USA; takisto 
berie na vedomie rozhodnutie Komisie 
zverejniť viac textov rokovaní EÚ a 
umožniť širší prístup k ďalším 
dokumentom v rámci rokovaní o TTIP; 
napriek tomu sa však domnieva, že tieto 
kroky sú nedostatočné pri zohľadnení 
nedostatočnej transparentnosti a účasti 
verejnosti na rokovaniach o TTIP; sa 
domnieva, že dôkladné monitorovanie 
transparentnosti rokovaní o TTIP by 
posilnilo úlohu ombudsmana ako strážcu 
transparentnosti EÚ ; schvaľuje žiadosť 
ombudsmanky, aby európske inštitúcie 
uplatňovali transparentný politický prístup 
k TTIP a vykonávali transparentnú 
informačnú kampaň o tejto dohode; sa 
zaväzuje, že bude postupovať podľa 
výsledkov konzultácie o transparentnosti 
TTIP, okrem iného tým, že posúdi petície o 
tejto otázke, a to najmä s ohľadom na 
potenciálny vplyv TTIP a iných 
obchodných rokovaní na život európskych 
občanov; ďalej žiada usporiadať 
referendá o TTIP, ktoré by občanom a 
obyvateľom všetkých členských štátov 
rozhodnúť o tejto dohode; 
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