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16.11.2016 A8-0331/7 

Amendamentul  7 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul La (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  La. întrucât un nivel ridicat de 

transparență este esențial pentru a câștiga 

legitimitate și încredere în faptul că 

deciziile se bazează pe interesul public 

general; întrucât tendința din ce în ce mai 

întâlnită de a crea „săli de citit” cu acces 

limitat, chiar și pentru reprezentanții 

aleși, la dosare sensibile din punct de 

vedere comercial se abate de la această 

logică;  

Or. en 



 

AM\1109916RO.docx  PE593.673v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

16.11.2016 A8-0331/8 

Amendamentul  8 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. invită Ombudsmanul European să 

analizeze în ce măsură crearea unor săli 

de citit sigure respectă dreptul de acces la 

documente și principiile bunei 

administrări; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Amendamentul  9 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază îngrijorarea cetățenilor în 

ceea ce privește tratarea de către Comisie a 

plângerilor privind procedura de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

evidențiază faptul că dreptul la bună 

administrare, astfel cum este consacrat la 

articolul 41 din Carta drepturilor 

fundamentale, include obligația de a 

furniza o motivare suficientă în cazurile în 

care Comisia decide să nu inițieze o 

procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor în fața Curții de Justiție; salută 

ancheta strategică a Ombudsmanului 

European referitoare la chestiuni sistemice 

întâmpinate în cadrul proiectului Pilot UE; 

17. evidențiază îngrijorarea cetățenilor în 

ceea ce privește tratarea de către Comisie a 

procedurilor de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor pe lângă CEJ și lipsa de 

transparență în cadrul pașilor importanți 

ai acestui proces; evidențiază faptul că 

dreptul la bună administrare, astfel cum 

este consacrat la articolul 41 din Carta 

drepturilor fundamentale, include obligația 

de a furniza o motivare suficientă în 

cazurile în care Comisia decide să nu 

inițieze o procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor în fața Curții de 

Justiție; salută ancheta strategică a 

Ombudsmanului European referitoare la 

chestiuni sistemice întâmpinate în cadrul 

proiectului Pilot UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Amendamentul  10 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. salută continuarea anchetelor 

Ombudsmanului European în cazurile de 

tip „ușă turnantă” în cadrul Comisiei; ia act 

de faptul că, în urma acestor anchete, 

Comisia a furnizat un volum mai mare de 

informații cu privire la numele înalților 

funcționari care au părăsit instituția pentru 

a lucra în sectorul privat; încurajează o 

publicare mai frecventă a numelor și a altor 

date privind astfel de persoane; își exprimă 

speranța că alte instituții și agenții 

europene vor urma acest exemplu; salută 

disponibilitatea Comisiei de a publica 

informații cu privire la activitățile 

profesionale ale foștilor comisari ulterioare 

mandatului acestora; își exprimă profunda 

preocupare cu privire la faptul că fostul 

președinte al Comisiei, dl Barroso, a fost 

numit consilier și președinte neexecutiv al 

Goldman Sachs International; 

19. salută continuarea anchetelor 

Ombudsmanului European în cazurile de 

tip „ușă turnantă” în cadrul Comisiei; ia act 

de faptul că, în urma acestor anchete, 

Comisia a furnizat un volum mai mare de 

informații cu privire la numele înalților 

funcționari care au părăsit instituția pentru 

a lucra în sectorul privat; încurajează o 

publicare mai frecventă a numelor și a altor 

date privind astfel de persoane; își exprimă 

speranța că alte instituții și agenții 

europene vor urma acest exemplu; salută 

disponibilitatea Comisiei de a publica 

informații cu privire la activitățile 

profesionale ale foștilor comisari ulterioare 

mandatului acestora; își exprimă profunda 

preocupare cu privire la faptul că fostul 

președinte al Comisiei, dl Barroso, a fost 

numit consilier și președinte neexecutiv al 

Goldman Sachs International; invită 

Ombudsmanul să demareze o anchetă 

strategică cu privire la modul în care 

Comisia tratează cazul de tip „ușă 

turnantă” în care este implicat dl Barroso, 

care să includă și formularea unor 

recomandări privind modul în care ar 

trebui să fie realizată reforma Codului de 

conduită în conformitate cu principiile 

bunei administrări și cu cerințele din 

tratat de la articolul 245 din TFUE;  
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16.11.2016 A8-0331/11 

Amendamentul  11 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută faptul că, în 2015, toate 

instituțiile UE au introdus norme interne 

privind protecția avertizorilor de 

integritate, în conformitate cu articolul 22 

literele (a)-(c) din Statutul funcționarilor, 

încurajând, astfel, o formă reglementată de 

avertizare de integritate; observă că 

protecția avertizorilor de integritate 

împotriva represaliilor ar putea fi mai 

eficace; solicită, în acest scop, adoptarea de 

norme comune pentru încurajarea 

avertizării de integritate și introducerea 

unor garanții și măsuri de protecție minime 

pentru avertizorii de integritate; 

21. salută faptul că, în 2015, toate 

instituțiile UE au introdus norme interne 

privind protecția avertizorilor de 

integritate, în conformitate cu articolul 22 

literele (a)-(c) din Statutul funcționarilor, 

încurajând, astfel, o formă reglementată de 

avertizare de integritate; observă că 

protecția avertizorilor de integritate 

împotriva represaliilor ar putea fi mai 

eficace; solicită, în acest scop, adoptarea de 

norme comune pentru încurajarea 

denunțării în interes public, inversând 

sarcina probei, astfel încât denunțătorul 

să fie pe deplin protejat, și introducerea 

unor garanții și măsuri de protecție minime 

pentru denunțători; invită Ombudsmanul 

European să evalueze modul în care sunt 

puse în aplicare normele interne privind 

protejarea denunțătorilor și să propună și 

alte îmbunătățiri pentru a clarifica în ce 

măsură este protejat personalul care își 

îndeplinește obligația de a denunța, în 

special în cazul asistenților parlamentari 

acreditați;  

Or. en 

 

 


