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16.11.2016 A8-0331/14 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. salută eforturile continue ale 

Ombudsmanului European de a spori 

transparența în cadrul negocierilor privind 

TTIP prin propuneri adresate Comisiei 

Europene; salută publicarea, drept 

rezultat, de către Comisie a numeroase 

documente legate de negocierile privind 

TTIP, promovând, astfel, transparența ca 

unul dintre cei trei piloni ai noii strategii 

comerciale a Comisiei; reafirmă 

necesitatea unei transparențe depline și 

ameliorate în acordurile internaționale 

precum TTIP, CETA și altele, conform 

solicitărilor a numeroși cetățeni preocupați 

care s-au adresat Comisiei pentru petiții; 

solicită eforturi mai susținute și mai ample 

în acest sens pentru a proteja încrederea 

cetățenilor europeni; 

3. se opune TTIP și CETA și împărtășește 

preocupările a milioane de cetățeni; 

subliniază faptul că la Comisia pentru 

petiții s-au primit multe plângeri de la 

cetățeni și organizații privind lipsa de 

transparență în cadrul negocierilor 

pentru TTIP și CETA; regretă caracterul 

secret al acestor negocieri; salută 

succesul popularei inițiative cetățenești 

europene intitulată „Stop TTIP”, care a 

primit 3 284 298 de semnături și care a 

obținut cvorumul pe țară în 23 de state 

membre; regretă respingerea de către 

Comisie a inițiativei cetățenești europene 

„Stop TTIP”; salută, în acest context, 

eforturile continue ale Ombudsmanului 

European de a spori transparența în cadrul 

negocierilor privind TTIP prin propuneri 

adresate Comisiei Europene; reafirmă 

necesitatea unei transparențe depline și 

ameliorate în acordurile internaționale 

precum TTIP, CETA și altele, conform 

solicitărilor a numeroși cetățeni preocupați 

care s-au adresat Comisiei pentru petiții; 

solicită eforturi mai susținute și mai ample 

în acest sens pentru a proteja încrederea 

cetățenilor europeni; 
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16.11.2016 A8-0331/15 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. sprijină Ombudsmanul European în 

hotărârea sa de a face în așa fel încât 

activitățile Băncii Centrale Europene să 

devină mai transparente și să respecte un 

standard ridicat al administrării, în 

special în calitate de membră a troicii și 

cvadripartidei care supraveghează 

programele de consolidare fiscală în 

statele membre ale UE; salută decizia 

BCE de a publica listele reuniunilor 

membrilor Comitetului său executiv; 

sprijină noile principii directoare pentru 

angajamentele de a susține cuvântări și 

stabilirea unei „perioade de acalmie” în 

ceea ce privește informațiile sensibile 

pentru piață înainte de reuniunile 

Consiliului guvernatorilor. 

9. deplânge caracterul nedemocratic al 

Băncii Centrale Europene și lipsa sa de 

responsabilitate democratică; sprijină, în 

acest context, Ombudsmanul European în 

hotărârea sa de a face în așa fel încât 

activitățile Băncii Centrale Europene să 

devină mai transparente; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/16 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de statutul BCE, atât în calitate 

de autoritate monetară, cât și ca membru 

consultativ al troicii și al cvadripartidei și 

invită Ombudsmanul European să 

protejeze interesele unei bune 

administrări a uneia dintre cele mai 

importante autorități financiare; 

10. își exprimă profunda îngrijorare 

privind conflictul de interese reprezentat 
de statutul BCE atât de autoritate monetară, 

cât și de membru consultativ al troicii și al 

cvadripartidei, care impun statelor 

membre reforme structurale și politici de 

austeritate și invită Ombudsmanul 

European să continue să investigheze 

cazurile de administrare defectuoasă în 

cazul uneia dintre cele mai importante 

autorități financiare europene; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/17 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. reamintește că conflictul de interese are 

un domeniu de aplicare mai larg decât 

cazurile de tip „ușă turnantă”; subliniază că 

eliminarea în mod eficace a tuturor surselor 

de conflict de interese este esențială pentru 

realizarea unei bune administrații și pentru 

a asigura credibilitatea procesului 

decizional politic și tehnic; consideră că 

trebuie să se acorde o atenție deosebită la 

nivelul UE, pe baza unor standarde ridicate 

și a unor măsuri concrete care să nu lase 

nicio îndoială cu privire la vreun conflict 

de interese, în ce privește numirea 

candidaților pentru posturi în instituțiile, 

agențiile și organele Uniunii; 

20. reamintește că conflictul de interese are 

un domeniu de aplicare mai larg decât 

cazurile de tip „ușă turnantă”; subliniază că 

eliminarea în mod eficace a tuturor surselor 

de conflict de interese este esențială pentru 

realizarea unei bune administrații și pentru 

a asigura credibilitatea procesului 

decizional politic și tehnic; deplânge, în 

acest context, conflictele de interese în 

cazul mai multor comisari europeni, cum 

ar fi actualul comisar spaniol pentru 

politici climatice și energie, Miguel Arias 

Cañete, și fostul comisar olandez pentru 

competiție, Neelie Kroes; consideră că 

trebuie să se acorde o atenție deosebită la 

nivelul UE, pe baza unor standarde ridicate 

și a unor măsuri concrete care să nu lase 

nicio îndoială cu privire la vreun conflict 

de interese, în ce privește numirea 

candidaților pentru posturi în instituțiile, 

agențiile și organele Uniunii; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/18 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Activitățile Ombudsmanului European din 2015 

2016/2150(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. salută introducerea unui mecanism de 

depunere a plângerilor pentru cazurile de 

posibilă încălcare a drepturilor 

fundamentale în cadrul Frontex, în urma 

unei anchete în curs a Ombudsmanului 

privind practicile utilizate de Frontex și de 

statele membre în returnările comune 

forțate ale migranților aflați în situație 

neregulamentară; salută includerea unui 

astfel de mecanism în cadrul noului 

Regulament privind Paza europeană de 

frontieră și de coastă; 

23. salută, ca un pas pozitiv, introducerea 

unui mecanism de depunere a plângerilor 

pentru cazurile de încălcare a drepturilor 

fundamentale în cadrul Frontex, în urma 

unei anchete în curs a Ombudsmanului 

privind practicile utilizate de Frontex și de 

statele membre în returnările comune 

forțate ale migranților și refugiaților aflați 

în situație neregulamentară; salută 

includerea unui astfel de mecanism în 

cadrul noului Regulament privind Paza 

europeană de frontieră și de coastă; 

consideră, cu toate acestea, că acest 

mecanism ar trebui să fie independent, 

pentru a asigura responsabilitatea pentru 

încălcările drepturilor omului, și regretă 

că nu este așa, deoarece în practică, noua 

agenție este doar un alt instrument pentru 

a controla fluxurile migratorii și pentru a 

împiedica persoanele care au nevoie de 

protecție internațională să ajungă în UE; 

Or. en 

 

 


