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16.11.2016 A8-0331/14 

Poprawka  14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje nieustanne 

wysiłki podejmowane przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w celu 

zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 

w sprawie TTIP w drodze wniosków 

składanych do Komisji; wyraża uznanie 

dla wynikającej z tego publikacji przez 

Komisję licznych dokumentów 

dotyczących TTIP, a zatem włączenia 

przejrzystości jako jednego z trzech 

filarów nowej strategii Komisji w zakresie 

handlu; ponownie podkreśla potrzebę 

pełnej i zwiększonej przejrzystości w 

porozumieniach międzynarodowych takich 

jak TTIP, CETA itp., czego domagało się 

wielu zaniepokojonych obywateli w 

petycjach skierowanych do Komisji 

Petycji; domaga się bardziej 

zdecydowanych i szerzej zakrojonych 

działań w tym zakresie w celu ochrony 

zaufania obywateli europejskich; 

3. jest przeciwny umowom TTIP i CETA i 

podziela obawy milionów obywateli; 

podkreśla, że Komisja Petycji otrzymała 

wiele skarg obywateli i organizacji na 

brak przejrzystości negocjacji TTIP i 

CETA; ubolewa nad tajnym charakterem 

tych negocjacji; cieszy się z sukcesu 

powszechnej europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej pod hasłem „Stop TTIP”, 

która zebrała 3 284 298 podpisów i 

zdobyła wymagane poparcie w 23 

państwach członkowskich; ubolewa nad 

odrzuceniem inicjatywy „Stop TTIP” 

przez Komisję; z zadowoleniem przyjmuje 

w tym kontekście nieustanne wysiłki 

podejmowane przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w celu 

zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 

w sprawie TTIP w drodze wniosków 

składanych do Komisji; ponownie 

podkreśla potrzebę pełnej i zwiększonej 

przejrzystości w porozumieniach 

międzynarodowych takich jak TTIP, 

CETA itp., czego domagało się wielu 

zaniepokojonych obywateli w petycjach 

skierowanych do Komisji Petycji; domaga 

się bardziej zdecydowanych i szerzej 

zakrojonych działań w tym zakresie w celu 
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ochrony zaufania obywateli europejskich; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Poprawka  15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. popiera determinację Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w dążeniu 

do zapewnienia większej przejrzystości 
Europejskiego Banku Centralnego i 

osiągnięcia wysokiego standardu 

zarządzania, zwłaszcza w ramach 
działalności członka trojki/grupy 

czterostronnej, która nadzoruje programy 

konsolidacji budżetowej w państwach 

członkowskich UE; z zadowoleniem 

przyjmuje decyzję EBC dotyczącą 

publikacji listy posiedzeń członków 

Zarządu; wspiera nowe zasady 

przewodnie dotyczące wystąpień oraz 

ustanowienie „okresu ciszy” w 

odniesieniu do informacji wrażliwych z 

punktu widzenia rynku przed 

posiedzeniami Rady Prezesów; 

9. ubolewa nad niedemokratycznym 

charakterem Europejskiego Banku 

Centralnego i brakiem politycznej 

rozliczalności z jego działalności; w tym 

kontekście popiera determinację 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w dążeniu do zapewnienia 

większej przejrzystości Europejskiego 

Banku Centralnego; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Poprawka  16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. zauważa, że EBC występuje w roli 

zarówno organu kształtującego politykę 

pieniężną, jak i członka trojki/grupy 

czterostronnej, i wzywa Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich do 

ochrony interesów dobrej administracji 

tego jednego z najważniejszych organów 

finansowych Europy; 

10. wyraża głębokie zaniepokojenie 

konfliktem interesów wynikającym z 

podwójnej roli EBC, zarówno organu 

kształtującego politykę pieniężną, jak i 

członka trojki/grupy czterostronnej, który 

nakłada na państwa członkowskie 

obowiązek reform strukturalnych i 

politykę oszczędnościową, i wzywa 

Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich do dalszego dochodzenia w 

sprawie niewłaściwego administrowania w 

tym jednym z najważniejszych organów 

finansowych Europy; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Poprawka  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. przypomina, że konflikt interesów ma 

szerszy zakres niż przypadki „drzwi 

obrotowych”; przypomina, że skuteczne 

rozwiązanie konfliktu interesów u źródła 

jest kluczowe dla osiągnięcia dobrej 

administracji i zapewnienia wiarygodnego 

politycznego i technicznego procesu 

decyzyjnego; uważa, że powołując 

kandydatów na stanowiska w instytucjach, 

agencjach i organach Unii, na szczeblu UE 

należy zwrócić szczególną uwagę na 

wysokie standardy i konkretne środki, 

które nie pozostawiają wątpliwości co do 

jakiegokolwiek konfliktu interesów; 

20. przypomina, że konflikt interesów ma 

szerszy zakres niż przypadki „drzwi 

obrotowych”; przypomina, że skuteczne 

rozwiązanie konfliktu interesów u źródła 

jest kluczowe dla osiągnięcia dobrej 

administracji i zapewnienia wiarygodnego 

politycznego i technicznego procesu 

decyzyjnego; ubolewa w tym kontekście 

nad konfliktami interesów kilku 

europejskich komisarzy, w tym obecnego 

komisarza ds. polityki klimatycznej i 

energetycznej Miguela Ariasa Cañete z 

Hiszpanii czy byłej holenderskiej komisarz 

do spraw konkurencji Neelie Kroes; 
uważa, że powołując kandydatów na 

stanowiska w instytucjach, agencjach i 

organach Unii, na szczeblu UE należy 

zwrócić szczególną uwagę na wysokie 

standardy i konkretne środki, które nie 

pozostawiają wątpliwości co do 

jakiegokolwiek konfliktu interesów; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Poprawka  18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0331/2016 

Notis Marias 

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. 

2016/2150(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. z zadowoleniem przyjmuje 

wprowadzenie we Fronteksie mechanizmu 

składania skarg dotyczących ewentualnych 

naruszeń praw podstawowych, które było 

następstwem toczącego się dochodzenia 

prowadzonego przez Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich w 

odniesieniu do praktyk stosowanych przez 

Frontex i państwa członkowskie w zakresie 

wspólnie organizowanych przymusowych 

powrotów migrantów o nieuregulowanym 

statusie; wyraża uznanie dla wprowadzenia 

takiego mechanizmu w nowej Europejskiej 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej; 

23. z zadowoleniem przyjmuje stanowiące 

pozytywny krok naprzód wprowadzenie we 

Fronteksie mechanizmu składania skarg 

dotyczących naruszeń praw 

podstawowych, które było następstwem 

toczącego się dochodzenia prowadzonego 

przez Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich w odniesieniu do praktyk 

stosowanych przez Frontex i państwa 

członkowskie w zakresie wspólnie 

organizowanych przymusowych powrotów 

migrantów i uchodźców o 

nieuregulowanym statusie; wyraża uznanie 

dla wprowadzenia takiego mechanizmu w 

nowej Europejskiej Straży Granicznej i 

Przybrzeżnej; uważa jednak, że 

mechanizm ten powinien być niezależny, 

aby zagwarantować rozliczalność za 

naruszenia praw człowieka, oraz ubolewa, 

że nie ma to dotychczas miejsca w 

praktyce, ponieważ nowa agencja jest 

tylko dodatkowym narzędziem 

kontrolowania przepływów migracyjnych, 

uniemożliwiającym osobom 

potrzebującym ochrony międzynarodowej 

dotarcie do UE; 

Or. en 



 

AM\1109922PL.docx  PE593.673v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

 


