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Amendamentul  1 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. reamintește că, de-a lungul anilor, între 

20 și 30 % dintre plângeri s-au referit la 

transparență, iar cele mai multe dintre 

aspectele legate de transparență invocate 

privesc refuzul instituțiilor de a acorda 

accesul la documente și/sau informații; 

consideră că deschiderea și accesul la 

documente, în conformitate cu articolul 15 

din TFUE și articolul 42 din Cartă, 

constituie o parte esențială a sistemului de 

asigurare a echilibrului între puteri; susține 

orice inițiativă pe care Comisia și 

instituțiile UE o iau în scopul asigurării 

unui acces echitabil, rapid și simplu la 

toate documentele UE; remarcă cu 

satisfacție o mai mare transparență ca 

urmare a existenței Registrului public 

online al documentelor; invită 

Ombudsmanul să investigheze aspectele 

legate de transparență în ceea ce privește 

accesul Parlamentului la documentele 

relevante ale Comisiei ce vizează 

nerespectarea obligației și procedurile-pilot 

ale UE; consideră că este nevoie de 

identificarea și aplicarea unor mecanisme 

adecvate pentru a se asigura un dialog 

interinstituțional veritabil; 

5. reamintește că, de-a lungul anilor, între 

20 și 30 % dintre plângeri s-au referit la 

transparență, iar cele mai multe dintre 

aspectele legate de transparență invocate 

privesc refuzul instituțiilor de a acorda 

accesul la documente și/sau informații; 

consideră că deschiderea și accesul la 

documente, în conformitate cu articolul 15 

din TFUE și articolul 42 din Cartă, 

constituie o parte esențială a sistemului de 

asigurare a echilibrului între puteri; susține 

orice inițiativă pe care Comisia și 

instituțiile UE o iau în scopul asigurării 

unui acces echitabil, rapid și simplu la 

toate documentele UE; remarcă cu 

satisfacție o mai mare transparență ca 

urmare a existenței Registrului public 

online al documentelor; invită 

Ombudsmanul să investigheze aspectele 

legate de transparență în ceea ce privește 

accesul Parlamentului, în timp util, la 

documentele relevante ale Comisiei ce 

vizează nerespectarea obligației și 

procedurile-pilot ale UE, mai ales când 

acestea au legătură cu petiții în curs de 

soluționare; consideră că este nevoie de 

identificarea și aplicarea unor mecanisme 

adecvate pentru a se asigura un dialog 

interinstituțional veritabil; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. salută faptul că instituțiile UE s-au 

respectat în proporție de 80 % sugestiile 

Ombudsmanului; este preocupat că mai 

există încă 20 % de situații de nerespectare; 

este conștient că sugestiile 

Ombudsmanului nu sunt obligatorii din 

punct de vedere juridic; solicită 

instituțiilor, organismelor și agențiilor să 

reacționeze prompt, eficient și responsabil 

la comentariile critice ale Ombudsmanului 

și la proiectele de recomandări; sprijină 

Ombudsmanul ca în viitoarele investigații 

din mandatul său să identifice eventualele 

probleme legate de transparență în execuția 

bugetului UE; 

26. salută faptul că instituțiile UE s-au 

respectat în proporție de 80 % sugestiile 

Ombudsmanului; este preocupat că mai 

există încă 20 % de situații de nerespectare; 

este conștient că sugestiile 

Ombudsmanului nu sunt obligatorii din 

punct de vedere juridic; solicită 

instituțiilor, organismelor și agențiilor să 

reacționeze prompt, eficient și responsabil 

la comentariile critice ale Ombudsmanului 

și la proiectele de recomandări; solicită 

instituțiilor, organismelor și agențiilor să 

reacționeze prompt, eficient și responsabil 

la comentariile critice ale Ombudsmanului 

și la proiectele de recomandări, cooperând 

când este necesar cu Curtea de Conturi, 

OLAF și cu Comisia pentru control 

bugetar a Parlamentului; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. reamintește că Ombudsmanul are, de 

asemenea, atribuția, deci și datoria, de a 

controla Parlamentul în ceea ce privește 

modul în care se desfășoară bună 

administrare pentru cetățenii UE; 

Or. en 

 

 


