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Prijedlog rezolucije 

Stavak 5. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

5. uviđa osobito povećanje obveza 2014. 

godine povezano s članovima institucije; 

traži od Ombudsmana da u sljedećem 

izvješću o mjerama poduzetima na temelju 

preporuka iz razrješnice pruži iscrpno 

objašnjenje o spomenutim iznosima; 

5. sa zabrinutošću prima na znanje 

osobito povećanje obveza 2014. godine 

povezano s članovima institucije; traži od 

Ombudsmana da u sljedećem izvješću o 

mjerama poduzetima na temelju preporuka 

iz razrješnice pruži iscrpno objašnjenje o 

spomenutim iznosima; 

Or. en 
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Prijedlog rezolucije 

Stavak 6. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

6. pozdravlja činjenicu da se Ombudsman 

u skladu sa strategijom „Ususret 2019.” 

usredotočio na istrage na vlastitu inicijativu 

te da je usvojio sustavniji i sistematičniji 

pristup u pogledu složenih pitanja iz 

njegova djelokruga; smatra da je takav 

pristup djelotvoran; traži od Ombudsmana 

da o učincima tih istraga redovito 

obavještava tijelo nadležno za davanje 

razrješnice; 

6. pozdravlja činjenicu da se Ombudsman 

u skladu sa strategijom „Ususret 2019.” 

usredotočio na istrage na vlastitu inicijativu 

te da je usvojio sustavniji i sistematičniji 

pristup u pogledu složenih pitanja iz 

njegova djelokruga; smatra da je takav 

pristup djelotvoran; traži od Ombudsmana 

da o učincima tih istraga redovito 

obavještava tijelo nadležno za davanje 

razrješnice te da jasno utvrdi zadaće 

koordinatora; međutim, ističe da bi 

prioritet Ombudsmana trebalo biti 

rješavanje pritužbi građana u razumnom 

roku te da vođenje istraga na vlastitu 

incijativu ne bi ni u kojem slučaju trebalo 

narušavati taj cilj; 

Or. en 
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Amandman  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 
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Izvješće A8-0121/2016 
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Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 7. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

7. pozdravlja otvaranje novog radnog 

mjesta „koordinatora istrage na vlastitu 

inicijativu”; smatra da je to korak prema 

djelotvornijem radu institucije; poziva 

Ombudsmana da izvještava tijelo nadležno 

za davanje razrješnice o uspješnosti, 

učinku i učinkovitosti tog radnog mjesta; 

7. prima na znanje otvaranje novog radnog 

mjesta „koordinatora istrage na vlastitu 

inicijativu”; nada se da će se tim novim 

radnim mjestom doprinijeti djelotvornijem 

radu institucije; poziva Ombudsmana da 

izvještava tijelo nadležno za davanje 

razrješnice o uspješnosti, učinku i 

učinkovitosti tog radnog mjesta; 

Or. en 
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Amandman  4 
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Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman 

COM(2015)0377 – C8-0206/2015 – 2015/2161(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 10. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

10. pozdravlja činjenicu da je omjer 

zaključenih istraga u odnosu na broj istraga 

u tijeku na kraju prethodnog proračunskog 

razdoblja dostigao dosad najveću razinu 

(1,4 zaključenih istraga za svaku istragu 

koja je u tijeku, a cilj je 1,1); ističe da se 

2014. smanjio omjer istraga koje su 

zaključene unutar 12 i 18 mjeseci; na 

temelju izjava Ombudsmana uviđa da je 

nova strategija, koja obuhvaća vođenje 

istraga na vlastitu inicijativu, utjecala na 

broj zaključenih predmeta; 

10. pozdravlja činjenicu da je omjer 

zaključenih istraga u odnosu na broj istraga 

u tijeku na kraju prethodnog proračunskog 

razdoblja dostigao dosad najveću razinu 

(1,4 zaključenih istraga za svaku istragu 

koja je u tijeku, a cilj je 1,1); ističe da se 

2014. smanjio omjer istraga koje su 

zaključene unutar 12 i 18 mjeseci; na 

temelju izjava Ombudsmana uviđa da je 

nova strategija, koja obuhvaća vođenje 

istraga na vlastitu inicijativu, utjecala na 

broj zaključenih predmeta; traži od 

Ombudsmana da u sljedećem izvješću o 

mjerama poduzetima na temelju 

preporuka iz razrješnice pruži jasno 

objašnjenje tog učinka; 

Or. en 
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Prijedlog rezolucije 

Stavak 20. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

20. pozdravlja uštede ostvarene u 

proračunskim linijama za prevođenje i 

publikacije; 

20. izražava zabrinutost zbog obima 

ušteda koje je Ombudsman ostvario u 

proračunskim linijama za prevođenje 

(190 000 EUR) i komunikacije 

(60 000 EUR), a koje su prebačene u 

liniju za osoblje Ombudsmana; naglašava 

da bi Ombudsman trebao zajamčiti 

jednako postupanje i jednake prilike za 

sve građane Unije te da bi kvaliteta i 

jezična raznolikost te očuvanje 

komunikacijske politike Ombudsmana 

trebali ostati stupovi na kojima počiva ta 

institucija; 

Or. en 

 

 


