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17.2.2016 A8-0020/4 

Amendamentul  4 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. salută anchetele Ombudsmanului în 

cazurile de „uși turnante” în care au fost 

implicați funcționari UE de rang înalt; 

observă că Ombudsmanul a examinat 

reclamațiile a cinci ONG-uri și a analizat 

54 de dosare ale Comisiei Europene; 

încurajează Ombudsmanul să contribuie la 

elaborarea și instituirea unor criterii clare și 

precise și a unor mecanisme de asigurare a 

respectării pentru a identifica, investiga și, 

acolo unde este posibil, pentru a preveni 

conflictele de interes la orice nivel al 

instituțiilor, organismelor și agențiilor 

europene;  

7. salută anchetele Ombudsmanului în 

cazurile de „uși turnante” în care au fost 

implicați funcționari UE de rang înalt; 

observă că Ombudsmanul a examinat 

reclamațiile a cinci ONG-uri și a analizat 

54 de dosare ale Comisiei Europene; 

încurajează Ombudsmanul să contribuie la 

elaborarea și instituirea unor criterii clare și 

precise și a unor mecanisme de asigurare a 

respectării pentru a identifica, investiga și, 

acolo unde este posibil, pentru a preveni 

conflictele de interes la orice nivel al 

instituțiilor, organismelor și agențiilor 

europene; avertizează că „ușa turnantă” 

este un fenomen comun în Uniunea 

Europeană și regretă faptul că acest 

fenomen - și o serie de cazuri similare în 

mai multe state membre, cum ar fi Spania 

- subminează încrederea cetățenilor în 

instituții; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Amendamentul  5 

Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută progresele înregistrate în ceea 

ce privește deschiderea la nivelul 
negocierilor curente cu privire la TTIP în 

urma anchetelor Ombudsmanului vizând 

transparența acestor negocieri; remarcă 

faptul că Consiliul a publicat, între timp, 

directivele pe care UE le folosește la 

negocierea TTIP, iar Comisia a anunțat că 

o serie de planuri pentru o mai mare 

transparență a activităților de lobby și 

extinderea accesului la documentele 

privind TTIP; observă preocupările 

cetățenilor privind transparența în 

negocierile pe marginea TTIP;  

10. salută anchetele Ombudsmanului 

legate de lipsa de transparență a 
negocierilor curente privind TTIP; remarcă 

faptul că Consiliul a publicat, între timp, 

directivele pe care UE le folosește la 

negocierea TTIP, iar Comisia a anunțat că 

o serie de planuri pentru o mai mare 

transparență a activităților de lobby și 

extinderea accesului la documentele 

privind TTIP; observă preocupările 

cetățenilor privind transparența în 

negocierile pe marginea TTIP;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Amendamentul  6 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. reamintește că la Comisia pentru petiții 

ajung multe plângeri anonime din partea 

unor grupuri și cetățeni referitoare la lipsa 

de transparență a negocierilor privind 

TTIP, ceea ce demonstrează o mare 

preocupare publică la nivel european legată 

de TTIP; 

11. reamintește că la Comisia pentru petiții 

ajung multe plângeri din partea unor 

grupuri și cetățeni referitoare la lipsa de 

transparență a negocierilor privind TTIP, 

ceea ce demonstrează o mare preocupare 

publică la nivel european legată de TTIP; 

salută, în acest context, succesul 

popularei inițiative a cetățenilor europeni 

„Opriți TTIP”, care fost semnată de 3 284 

289 de cetățeni; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Amendamentul  7 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. îndeamnă statele membre să dea 

dovadă de o mai mare diligență în 

colaborarea lor obligatorie cu 

Ombudsmanul;  

17. îndeamnă statele membre să dea 

dovadă de o mai mare diligență în 

colaborarea lor obligatorie cu 

Ombudsmanul; avertizează că cel mai 

mare număr de reclamații primite în 2014 

au venit din Spania (309), Germania 

(219) și Polonia (208); constată cu 

îngrijorare că cele mai multe anchete au 

fost inițiate în Belgia (50), Germania (45) 

și Italia (38); 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Amendamentul  8 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. remarcă faptul că Orizont 2020 este cel 

de al treilea pachet de investiții de la buget 

în ordinea importanței, după PAC și 

fondurile structurale, cu un buget de 

aproape 80 000 milioane de euro și că 

acesta este cheia dezvoltării economice și 

sociale viitoare; îi solicită Ombudsmanului 

să garanteze în continuare transparența în 

întregul proces de analizare și atribuire a 

proiectelor în cadrul Orizont 2020; 

22. remarcă faptul că Orizont 2020 este cel 

de al treilea pachet de investiții de la buget 

în ordinea importanței, după PAC și 

fondurile structurale, cu un buget de 

aproape 80 000 milioane de euro și că 

acesta este cheia dezvoltării economice și 

sociale viitoare; îi solicită Ombudsmanului 

să garanteze în continuare transparența în 

întregul proces de analizare și atribuire a 

proiectelor în cadrul Orizont 2020, inclusiv 

analizând dacă proiectele respectă 

drepturile omului și sunt în totalitate 

civile în domeniul lor de aplicare, 

acordând o atenție deosebită țărilor terțe 

din cadrul Politicii europene de 

vecinătate, care participă la program; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Amendamentul  9 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activitățile Ombudsmanului European în 2014 

2015/2231(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Frontex să asigure respectarea 

drepturilor persoanelor returnate pe 

durate zborului de întoarcere, precum și 

aplicarea corectă a Codul de conduită 

pentru operațiunile comune de returnare; 

salută invitația adresată de Frontex 

Ombudsmanul de a crea un mecanism de 

depunere a plângerilor pentru cazurile de 

posibilă încălcare a drepturilor 

fundamentale; invită Ombudsmanul să 

acorde mai multă atenție acestui aspect în 

contextul actual al creșterii numărului de 

refugiați la toate frontierele UE; 

23. invită Comisia și statele membre să 

înceteze zborurile de returnare, inclusiv 

cele făcute de Frontex, precum și toate 

măsurile adoptate de operațiunile comune 

de returnare; salută invitația adresată de 

Frontex Ombudsmanul de a crea un 

mecanism de depunere a plângerilor pentru 

cazurile de posibilă încălcare a drepturilor 

fundamentale, care să conțină cele mai 

solide garanții legale posibile; invită 

Ombudsmanul să acorde mai multă atenție 

acestui aspect în contextul actual al 

creșterii numărului de refugiați la toate 

frontierele UE, precum și acuzațiilor la 

adresa Frontex de încălcare a drepturilor 

omului în timpul operațiunilor de control 

al granițelor externe ale Uniunii; 

Or. en 

 

 


