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16.11.2016 A8-0331/1 

Poprawka  1 

Jarosław Wałęsa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zachęca Komisję Europejską i państwa 

członkowskie do zapewnienia 

Europejskiemu Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich możliwości wydawania 

oświadczeń w sprawie braku zgodności w 

różnych instytucjach UE z 

rozporządzeniem nr 1049/2001 

dotyczącym publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji, pod warunkiem że 

dokumenty te nie wchodzą w zakres art. 9 

ust. 1 rozporządzenia; wspiera pogląd, 

zgodnie z którym Europejski Rzecznik 

Praw Obywatelskich powinien mieć 

możliwość podjęcia decyzji w sprawie 

opublikowania stosownych dokumentów 

po przeprowadzeniu dochodzenia w 

sprawie braku zgodności; 

5. zachęca Komisję Europejską i państwa 

członkowskie do zapewnienia 

Europejskiemu Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich możliwości wydawania 

oświadczeń w sprawie braku zgodności w 

różnych instytucjach UE z 

rozporządzeniem nr 1049/2001 

dotyczącym publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji, pod warunkiem że 

dokumenty te nie wchodzą w zakres art. 4 i 

art. 9 ust. 1 rozporządzenia; wspiera 

pogląd, zgodnie z którym Europejski 

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien 

mieć możliwość podjęcia decyzji w 

sprawie opublikowania stosownych 

dokumentów po przeprowadzeniu 

dochodzenia w sprawie braku zgodności; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Poprawka  2 

Jarosław Wałęsa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uznaje potrzebę przejrzystości procesów 

podejmowania decyzji w UE i popiera 

dochodzenia prowadzone przez 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie nieformalnych 

negocjacji między trzema głównymi 

instytucjami UE (rozmów trójstronnych) 

oraz uruchomienie konsultacji społecznych 

w tej kwestii; popiera publikację 

dokumentów z rozmów trójstronnych, z 

należytym uwzględnieniem art. 4 

rozporządzenia nr 1049/2001; 

7. uznaje potrzebę przejrzystości procesów 

podejmowania decyzji w UE i popiera 

dochodzenia prowadzone przez 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w sprawie nieformalnych 

negocjacji między trzema głównymi 

instytucjami UE (rozmów trójstronnych) 

oraz uruchomienie konsultacji społecznych 

w tej kwestii; popiera publikację 

dokumentów z rozmów trójstronnych, z 

należytym uwzględnieniem art. 4 i art. 9 

rozporządzenia nr 1049/2001; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/3 

Poprawka  3 

Jarosław Wałęsa 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa do zwiększenia przejrzystości 

posiedzeń Eurogrupy, wykraczającego 

poza działania podjęte już przez jej 

przewodniczącego w wyniku interwencji 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

11. z zadowoleniem przyjmuje decyzję w 

sprawie zwiększenia przejrzystości pracy 

Eurogrupy, w następstwie interwencji 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

Or. en 

 

 


