
 

AM\1109910SL.doc  PE593.673v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

16.11.2016 A8-0331/1 

Predlog spremembe  1 

Jarosław Wałęsa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0331/2016 

Notis Marias 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 

2016/2150(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. spodbuja Komisijo in države članice, naj 

evropskega varuha človekovih pravic 

pooblastijo, da lahko poda izjavo, če 

različne institucije EU ne spoštujejo 

Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do 

dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 

in Komisije, če ti dokumenti ne sodijo na 

področje člena 9(1) Uredbe; podpira 

ugotovitev, da je treba evropskega varuha 

človekovih pravic pooblastiti za 

sprejemanje odločitev o objavi ustreznih 

dokumentov po preiskavi o 

neizpolnjevanju; 

5. spodbuja Komisijo in države članice, naj 

evropskega varuha človekovih pravic 

pooblastijo, da lahko poda izjavo, če 

različne institucije EU ne spoštujejo 

Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do 

dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 

in Komisije, če ti dokumenti ne sodijo na 

področje člena 4 in člena 9(1) Uredbe; 

podpira ugotovitev, da je treba evropskega 

varuha človekovih pravic pooblastiti za 

sprejemanje odločitev o objavi ustreznih 

dokumentov po preiskavi o 

neizpolnjevanju; 

Or. en 
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Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. priznava, da je treba odločitve EU 

sprejemati pregledno, in podpira preiskavo 

evropske varuhinje človekovih pravic o 

neuradnih pogajanjih med tremi glavnimi 

institucijami EU (trialogih) in začetek 

javnega posvetovanja o vprašanju; podpira 

objavo dokumentov s trialogov, ob 

ustreznem upoštevanju člena 4 Uredbe št. 

1049/2001; 

7. priznava, da je treba odločitve EU 

sprejemati pregledno, in podpira preiskavo 

evropske varuhinje človekovih pravic o 

neuradnih pogajanjih med tremi glavnimi 

institucijami EU (trialogih) in začetek 

javnega posvetovanja o vprašanju; podpira 

objavo dokumentov s trialogov, ob 

ustreznem upoštevanju člena 4 in člena 9 

Uredbe št. 1049/2001; 

Or. en 



 

AM\1109910SL.doc  PE593.673v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

16.11.2016 A8-0331/3 

Predlog spremembe  3 

Jarosław Wałęsa 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0331/2016 

Notis Marias 

Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015 

2016/2150(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva k še večji preglednosti na 

sestankih Euroskupine kot jo zagotavljajo 

ukrepi, ki jih je po posredovanju evropske 

varuhinje človekovih pravic že sprejel njen 

predsednik; 

11. pozdravlja odločitev o povečanju 

preglednosti pri delu Euroskupine po 

posredovanju evropske varuhinje 

človekovih pravic; 

Or. en 

 

 


