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Amendamentul  1 

Jarosław Wałęsa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. încurajează Comisia Europeană și statele 

membre să capaciteze Ombudsmanul 

European cu competența de a emite o 

declarație de nerespectare a 

Regulamentului 1049/2001 privind accesul 

public la documentele Parlamentului 

European, Consiliului și Comisiei de către 

diferite instituții UE, cu condiția ca aceste 

documente să nu intre în domeniul de 

aplicare al articolului 9 alineatul (1) din 

acest regulament; sprijină ideea ca 

Ombudsmanul să fie capacitat să ia o 

decizie cu privire la punerea la dispoziție a 

documentelor pertinente, în urma unei 

anchete în caz de nerespectare; 

5. încurajează Comisia Europeană și statele 

membre să capaciteze Ombudsmanul 

European cu competența de a emite o 

declarație de nerespectare a 

Regulamentului nr. 1049/2001 privind 

accesul public la documentele 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei de către diferite instituții UE, cu 

condiția ca aceste documente să nu intre în 

domeniul de aplicare al articolului 4 și al 

articolului 9 alineatul (1) din acest 

regulament; sprijină ideea ca 

Ombudsmanul să fie capacitat să ia o 

decizie cu privire la punerea la dispoziție a 

documentelor pertinente, în urma unei 

anchete în caz de nerespectare; 

Or. en 
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Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. recunoaște nevoia de transparență în 

procesul decizional al UE și sprijină 

inițierea unei anchete de către 

Ombudsmanul European în cazul 

negocierilor informale între cele trei 

instituții principale ale UE („triloguri”) și 

lansarea unei consultări publice în materie; 

sprijină publicarea documentelor din cadrul 

trilogurilor, ținând seama în mod 

corespunzător de dispozițiile articolului 4 

din Regulamentul 1049/2001; 

7. recunoaște nevoia de transparență în 

procesul decizional al UE și sprijină 

inițierea unei anchete de către 

Ombudsmanul European în cazul 

negocierilor informale între cele trei 

instituții principale ale UE („triloguri”) și 

lansarea unei consultări publice în materie; 

sprijină publicarea documentelor din cadrul 

trilogurilor, ținând seama în mod 

corespunzător de dispozițiile articolului 4 

și ale articolului 9 din Regulamentul nr. 

1049/2001; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Jarosław Wałęsa 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. solicită o mai mare transparență în 

reuniunile Eurogrupului, dincolo de 

măsurile deja luate de președintele 

acestuia în urma unei intervenții a 

Ombudsmanului European; 

11. salută decizia de a crește transparența 

în activitatea Eurogrupului în urma unei 

intervenții a Ombudsmanului European; 

Or. en 

 

 


