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17.2.2016 A8-0020/4 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta vyšetrovania ombudsmanky, pokiaľ 

ide o prípady tzv. otáčavých dverí týkajúce 

sa vysokopostavených úradníkov EÚ; 

poznamenáva, že ombudsmanka vyšetrila 

sťažnosti piatich MVO a preskúmala 54 

spisov Komisie; nabáda ombudsmanku, 

aby prispela k vypracovaniu a zavedeniu 

jasných a podrobných kritérií a 

mechanizmov presadzovania s cieľom 

zisťovať a vyšetrovať konflikty záujmov na 

všetkých úrovniach inštitúcií, orgánov a 

agentúr EÚ a podľa možnosti im 

predchádzať;  

7. víta vyšetrovania ombudsmanky, pokiaľ 

ide o prípady tzv. otáčavých dverí týkajúce 

sa vysokopostavených úradníkov EÚ; 

poznamenáva, že ombudsmanka vyšetrila 

sťažnosti piatich MVO a preskúmala 54 

spisov Komisie; nabáda ombudsmanku, 

aby prispela k vypracovaniu a zavedeniu 

jasných a podrobných kritérií a 

mechanizmov presadzovania s cieľom 

zisťovať a vyšetrovať konflikty záujmov na 

všetkých úrovniach inštitúcií, orgánov a 

agentúr EÚ a podľa možnosti im 

predchádzať; varuje pred tým, že jav 

otáčavých dverí sa v rámci Európskej únie 

bežne vyskytuje, a odsudzuje, že tento jav 

a podobné prípady v mnohých členských 

štátoch, ako napríklad v Španielsku, 

podrývajú dôveru verejnosti v inštitúcie; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta pokrok, pokiaľ ide o otvorenosť v 

rámci prebiehajúcich rokovaní o TTIP, 

ku ktorému došlo po vyšetrovaniach 
ombudsmanky zameraných na 

transparentnosť uvedených rokovaní; 

konštatuje, že Rada následne zverejnila 

smernice, ktoré EÚ používa pri 

rokovaniach o TTIP, a že Komisia 

oznámila plány na zvýšenie 

transparentnosti pri lobingu a na rozšírenie 

prístupu k dokumentom o TTIP; berie na 

vedomie obavy občanov týkajúce sa 

transparentnosti rokovaní o TTIP;  

10. víta vyšetrovanie ombudsmanky v 

súvislosti s nedostatočnou 

transparentnosťou prebiehajúcich 
rokovaní o TTIP; konštatuje, že Rada 

následne zverejnila smernice, ktoré EÚ 

používa pri rokovaniach o TTIP, a že 

Komisia oznámila plány na zvýšenie 

transparentnosti pri lobingu a na rozšírenie 

prístupu k dokumentom o TTIP; berie na 

vedomie obavy občanov týkajúce sa 

transparentnosti rokovaní o TTIP;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. pripomína, že Výbor pre petície 

dostáva od skupín a občanov početné 

anonymné sťažnosti na nedostatočnú 

transparentnosť rokovaní o TTIP, ktoré 

preukazujú značné obavy verejnosti v 

súvislosti s touto témou na európskej 

úrovni; 

11. pripomína, že Výbor pre petície 

dostáva od skupín a občanov početné 

sťažnosti na nedostatočnú transparentnosť 

rokovaní o TTIP, ktoré preukazujú značné 

obavy verejnosti v súvislosti s touto témou 

na európskej úrovni; v tejto súvislosti 

oceňuje úspech populárnej európskej 

občianskej iniciatívy Stop TTIP, ktorú 

svojim podpisom podporili 3 284 289 

občanov; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. vyzýva členské štáty, aby pri svojej 

povinnej spolupráci s ombudsmankou 

prejavovali väčšiu svedomitosť;  

17. vyzýva členské štáty, aby pri svojej 

povinnej spolupráci s ombudsmankou 

prejavovali väčšiu svedomitosť; 

upozorňuje, že najväčší počet sťažností 

doručených v roku 2014 pochádzal zo 

Španielska (309), z Nemecka (219) a 

Poľska (208); so znepokojením 

konštatuje, že najväčší počet začatých 

vyšetrovaní bolo zaznamenaných v 

Belgicku (50), Nemecku (45) a Taliansku 

(38); 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. poznamenáva, že program Horizont 

2020 je po SPP a štrukturálnych fondoch 

tretím najdôležitejším balíkom 

rozpočtových investícií s rozpočtom 

takmer 80 000 miliónov EUR a že má pre 

hospodársky a sociálny rozvoj v 

budúcnosti kľúčový význam; vyzýva 

ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala 

transparentnosť celého procesu analýzy a 

prideľovania projektov v rámci programu 

Horizont 2020; 

22. poznamenáva, že program Horizont 

2020 je po SPP a štrukturálnych fondoch 

tretím najdôležitejším balíkom 

rozpočtových investícií s rozpočtom 

takmer 80 000 miliónov EUR a že má pre 

hospodársky a sociálny rozvoj v 

budúcnosti kľúčový význam; vyzýva 

ombudsmanku, aby naďalej zabezpečovala 

transparentnosť celého procesu analýzy a 

prideľovania projektov v rámci programu 

Horizont 2020, a to aj posúdením toho, či 

sa v rámci projektov dodržiavajú ľudské 

práva a či sa projekty využívajú len na 

civilné účely, s osobitným dôrazom na 

tretie štáty, na ktoré sa vzťahuje európska 

susedská politika a ktoré sa na tomto 

programe zúčastňujú; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Činnosti európskej ombudsmanky za rok 2014 

2015/2231(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva agentúru Frontex, aby 

zabezpečila rešpektovanie dobrých 

podmienok pre navrátilcov počas 

spiatočných letov a správne uplatňovanie 

svojho kódexu správania pre spoločné 

operácie návratu; víta výzvu 

ombudsmanky, aby agentúra Frontex 

zriadila mechanizmus podávania 

individuálnych sťažností na prípadné 

porušovanie základných práv; vyzýva ju, 

aby túto vec ďalej skúmala vzhľadom na 

súčasnú situáciu, keď počet utečencov na 

hraniciach EÚ rastie; 

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

zastavili lety za účelom navracania osôb, 

vrátane letov organizovaných agentúrou 

Frontex, a v plnej miere ukončili politiku 

spoločných operácií návratu; víta výzvu 

ombudsmanky, aby agentúra Frontex 

zriadila mechanizmus podávania 

individuálnych sťažností na prípadné 

porušovanie základných práv, ktorého 

súčasťou by boli najprísnejšie právne 

záruky; vyzýva ju, aby vzhľadom na 

súčasnú situáciu, keď počet utečencov na 

hraniciach EÚ rastie, ďalej pokračovala v 

skúmaní tejto veci a tiež vo veci obvinenia 

z porušovania ľudských práv, ktorého sa 

mala údajne dopustiť agentúra Frontex 

pri operáciách v súvislosti s kontrolou 

vonkajších hraníc Únie; 

Or. en 

 

 


