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Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2016 

Notis Marias 

Az európai ombudsman 2015. évi tevékenysége 

2016/2150(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli az európai ombudsman arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

Bizottsághoz intézett javaslatai révén 

növelje a transzatlanti kereskedelmi és 

beruházási partnerségről (TTIP) folyó 

tárgyalások átláthatóságát; elismerését 

fejezi ki amiatt, hogy ennek 

eredményeként a Bizottság nyilvánosságra 

hozott számos TTIP-dokumentumot, 

valamint helyesli, hogy az átláthatóság 

bekerüljön a Bizottság új kereskedelmi 

stratégiájának három pillére közé; újból 

nyomatékosítja, hogy teljes és fokozott 

átláthatóságra van szükség az olyan 

nemzetközi megállapodásokban, amilyen 

például a TTIP és a CETA, ahogyan ezt a 

Petíciós Bizottsághoz beérkező számos 

petíció is szorgalmazta; fokozottabb és 

szélesebb körű erőfeszítésekre szólít fel e 

téren az európai polgárok bizalmának 

megőrzése érdekében; 

3. üdvözli az európai ombudsman arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy az Európai 

Bizottsághoz intézett javaslatai révén 

növelje a transzatlanti kereskedelmi és 

beruházási partnerségről (TTIP) folyó 

tárgyalások átláthatóságát; sajnálatát fejezi 

ki a TTIP-tárgyalásokat övező 

titkolózásról; kitart amellett, hogy a TTIP-

re vonatkozó tárgyalásokat fel kell 

függeszteni, mivel a megállapodás még 

szélesebb körű liberalizáció, dereguláció 

és privatizáció előtt nyitja meg az utat, 

aláásva többek között a polgárok magas 

szintű szociális, környezet- és 

egészségvédelemhez való alapvető jogait; 

hangsúlyozza, hogy a polgároknak 

továbbra is vannak aggályaik e 

tárgyalásokat illetően; meggyőződése, 

hogy az összes nemzetközi megállapodás 

tárgyalása során a teljes átláthatóságot és 

a legmagasabb szintű demokráciát kell 

biztosítani; fokozottabb és szélesebb körű 

erőfeszítésekre szólít fel e téren az európai 

polgárok bizalmának megőrzése 

érdekében; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  19a. hangsúlyozza, hogy Barroso úr, a 

Bizottság volt elnökének a Goldman 

Sachs International tanácsadójaként és 

nem-ügyvezető elnökeként való kinevezése 

tovább növeli a polgárok bizalmatlanságát 

a Bizottság hitelességét és pénzügyi 

magánérdekektől való függetlenségét 

illetően; 

Or. en 

 

 


