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17.2.2016 A8-0020/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. pripomína, že v priebehu rokov sa 20 – 

30 % sťažností týkalo transparentnosti a 

najčastejším problémom v súvislosti s 

transparentnosťou bolo zamietnutie 

inštitúcií poskytnúť prístup k dokumentom 

a/alebo informáciám; domnieva sa, že 

otvorenosť a prístup k dokumentom v 

súlade s článkom 15 ZFEÚ a článkom 42 

charty sú zásadnou súčasťou systému 

inštitucionálnych kontrol a rovnováhy; 

podporuje akúkoľvek iniciatívu Komisie a 

ďalších inštitúcií EÚ na zabezpečenie 

rovnakého, rýchleho a jednoduchého 

prístupu k dokumentom EÚ pre všetkých; s 

uznaním berie na vedomie zvýšenie 

transparentnosti vyplývajúce zo zavedenia 

verejného registra dokumentov na 

internete; vyzýva ombudsmanku, aby 

prešetrila otázky transparentnosti, pokiaľ 

ide o prístup Parlamentu k príslušným 

dokumentom Komisie o porušeniach 

povinnosti a postupoch v rámci projektu 

EU Pilot; domnieva sa, že je potrebné 

stanoviť a zaviesť vhodné mechanizmy s 

cieľom zabezpečiť vierohodný 

medziinštitucionálny dialóg; 

5. pripomína, že v priebehu rokov sa 20 – 

30 % sťažností týkalo transparentnosti a 

najčastejším problémom v súvislosti s 

transparentnosťou bolo zamietnutie 

inštitúcií poskytnúť prístup k dokumentom 

a/alebo informáciám; domnieva sa, že 

otvorenosť a prístup k dokumentom v 

súlade s článkom 15 ZFEÚ a článkom 42 

charty sú zásadnou súčasťou systému 

inštitucionálnych kontrol a rovnováhy; 

podporuje akúkoľvek iniciatívu Komisie a 

ďalších inštitúcií EÚ na zabezpečenie 

rovnakého, rýchleho a jednoduchého 

prístupu k dokumentom EÚ pre všetkých; s 

uznaním berie na vedomie zvýšenie 

transparentnosti vyplývajúce zo zavedenia 

verejného registra dokumentov na 

internete; vyzýva ombudsmanku, aby 

prešetrila otázky transparentnosti, pokiaľ 

ide o včasný prístup Parlamentu k 

príslušným dokumentom Komisie o 

porušeniach povinnosti a postupoch v 

rámci projektu EU Pilot, najmä keď sa 

týkajú existujúcich petícií; domnieva sa, 

že je potrebné stanoviť a zaviesť vhodné 

mechanizmy s cieľom zabezpečiť 

vierohodný medziinštitucionálny dialóg; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. oceňuje, že inštitúcie EÚ sa v 80 % 

prípadov riadili návrhmi ombudsmanky; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

pretrváva 20-percentná miera prípadov, 

keď sa jej návrhy nerealizujú; uvedomuje 

si, že návrhy ombudsmanky nie sú právne 

záväzné; naliehavo vyzýva inštitúcie, 

orgány, a agentúry, aby rýchlo, účinne a 

zodpovedne reagovali na kritické 

poznámky a návrhy odporúčaní 

ombudsmanky; podporuje budúce 

vyšetrovania ombudsmanky v rámci jej 

právomocí, ktoré sa budú zameriavať na 

identifikáciu prípadných medzier v 

transparentnosti pri plnení rozpočtu EÚ; 

26. oceňuje, že inštitúcie EÚ sa v 80 % 

prípadov riadili návrhmi ombudsmanky; 

vyjadruje znepokojenie nad tým, že 

pretrváva 20-percentná miera prípadov, 

keď sa jej návrhy nerealizujú; uvedomuje 

si, že návrhy ombudsmanky nie sú právne 

záväzné; naliehavo vyzýva inštitúcie, 

orgány a agentúry, aby rýchlo, účinne a 

zodpovedne reagovali na kritické 

poznámky a návrhy odporúčaní 

ombudsmanky; podporuje budúce 

vyšetrovania ombudsmanky v rámci jej 

právomocí, ktoré sa budú zameriavať na 

identifikáciu prípadných medzier v 

transparentnosti pri plnení rozpočtu EÚ, 

pričom v prípade potreby bude 

spolupracovať s Dvorom audítorov, 

úradom OLAF a Výborom Európskeho 

parlamentu pre kontrolu rozpočtu; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Margrete Auken 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. pripomína, že ombudsmanka má tiež 

možnosť, a teda aj povinnosť vykonávať 

kontrolu Parlamentu v rámci 

vykonávania dobrej správy pre občanov 

EÚ; 

Or. en 

 

 


