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Изменение  1 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. приканва Комисията да увеличи 

прозрачността и да подобри достъпа 

до документи и информация по 

отношение на процедурите по проекта 

„EU Pilot“ във връзка с получените 

петиции и вече приключилите 

процедури по проекта „EU Pilot“ и 

приключилите производства за 

установяване на нарушение; подчертава, 

че е важно Комисията редовно да 

информира Парламента относно 

последващите действия; насърчава 

продължаването на стратегическото 

разследване на Омбудсмана относно 

прозрачността, с която Комисията 

работи по жалби за нарушения съгласно 

процедурите по проекта „EU Pilot“, и 

настоятелно призовава Омбудсмана да 

прояви решителност и бдителност, 

продължавайки разследването по този 

въпрос през 2017 г.; 

14. приканва Комисията да осигури 

пълна прозрачност и да подобри 

достъпа до документи и информация по 

отношение на процедурите по проекта 

„EU Pilot“ във връзка с получените 

петиции и вече приключилите 

процедури по проекта „EU Pilot“ и 

приключилите производства за 

установяване на нарушение; подчертава, 

че е важно Комисията редовно да 

информира Парламента относно 

последващите действия; насърчава 

продължаването на стратегическото 

разследване на Омбудсмана относно 

прозрачността, с която Комисията 

работи по жалби за нарушения съгласно 

процедурите по проекта „EU Pilot“, и 

настоятелно призовава Омбудсмана да 

прояви решителност и бдителност, 

продължавайки разследването по този 

въпрос през 2017 г.; 

Or. en 
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Изменение  2 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14а. изразява дълбоко съжаление от 

натрупаното забавяне във връзка с 

производство за установяване на 

нарушение NIF 2014/4231 относно 

злоупотребата със срочни договори в 

публичния сектор в Италия в 

нарушение на Директива 1999/70/ЕО; 

призовава Омбудсмана да увеличи 

усилията си по този въпрос, за да 

гарантира ефективната защита на 

правата на гражданите;  

Or. en 
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Изменение  3 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. приветства решимостта на 

Омбудсмана да постигне най-високо 

равнище на прозрачност в процеса на 

вземане на решения на ЕС; подчертава 

необходимостта от мониторинг на 

изпълнението на препоръките на 

Омбудсмана за прозрачност на 

тристранните процедури; призовава 

Съвета и Комисията да публикуват 

относима информация относно 

решенията, вземани в рамките на 

тристранните срещи; изтъква също така 

отново необходимостта от пълна и 

увеличена прозрачност на търговските 

споразумения и преговори и призовава 

Омбудсмана да полага непрестанни 

усилия за мониторинг на прозрачността 

на преговорите по всички търговски 

споразумения на ЕС с трети държави, 

като се има предвид, че това не следва 

да подкопава преговорната позиция на 

ЕС;  

15. приветства решимостта на 

Омбудсмана да постигне най-високо 

равнище на прозрачност в процеса на 

вземане на решения на ЕС; подчертава 

необходимостта от мониторинг на 

изпълнението на препоръките на 

Омбудсмана за прозрачност на 

тристранните процедури; призовава 

Съвета и Комисията да публикуват 

всяка информация относно решенията, 

вземани в рамките на тристранните 

срещи; изтъква също така отново 

необходимостта от пълна и увеличена 

прозрачност на търговските 

споразумения и преговори и призовава 

Омбудсмана да полага непрестанни 

усилия за мониторинг на прозрачността 

на преговорите по всички търговски 

споразумения на ЕС с трети държави; 

Or. en 
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Изменение  4 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава за по-голяма 

прозрачност в процеса на ЕС на вземане 

на икономически и финансови решения, 

особено в областта на банковия надзор, 

осъществяван от Европейската 

централна банка; подкрепя също така 

препоръките на Омбудсмана за 

повишаване на прозрачността на ЕИБ и 

на Еврогрупата и за укрепване на 

техните вътрешни етични правила, като 

в същото време признава 

неотдавнашните ѝ усилия в това 

отношение и факта, че Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 не се прилага за 

Еврогрупата, тъй като тя не е 

институция или орган по смисъла на 

Договорите; призовава за спазване на 

препоръките на Омбудсмана относно 

прегледа на механизма за подаване на 

жалби на ЕИБ и подчертава, че е важно 

да се използва независим механизъм за 

подаване на жалби; приканва 

Омбудсмана да играе по-активна роля, 

за да се гарантира, че новият механизъм 

за подаване на жалби на ЕИБ 

продължава да бъде надежден и 

ефикасен, като същевременно зачита 

принципите на оперативна 

независимост, прозрачност, достъпност, 

навременност и адекватност на 

ресурсите; 

17. призовава за пълна прозрачност 

в процеса на ЕС на вземане на 

икономически и финансови решения, 

особено в областта на банковия надзор, 

осъществяван от Европейската 

централна банка; подкрепя също така 

препоръките на Омбудсмана за 

повишаване на прозрачността на ЕИБ и 

на Еврогрупата и за укрепване на 

техните вътрешни етични правила, като 

в същото време признава 

неотдавнашните ѝ усилия в това 

отношение и факта, че Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 не се прилага за 

Еврогрупата, тъй като тя не е 

институция или орган по смисъла на 

Договорите; призовава за спазване на 

препоръките на Омбудсмана относно 

прегледа на механизма за подаване на 

жалби на ЕИБ и подчертава, че е важно 

да се използва независим механизъм за 

подаване на жалби; приканва 

Омбудсмана да играе по-активна роля, 

за да се гарантира, че новият механизъм 

за подаване на жалби на ЕИБ 

продължава да бъде надежден и 

ефикасен, като същевременно зачита 

принципите на оперативна 

независимост, прозрачност, достъпност, 

навременност и адекватност на 

ресурсите; 
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Изменение  5 

Елеонора Еви, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подкрепя ангажимента на 

Омбудсмана за подобряване на 

прозрачността на лобирането в ЕС и 

призовава Комисията да изпълни изцяло 

препоръките на Омбудсмана за 

усъвършенстване на регистъра за 

прозрачност на ЕС, като той бъде 

превърнат в задължителен централен 

инструмент за прозрачност за всички 

институции и агенции на ЕС; 

подчертава, че за целта следва да бъдат 

предприети ясни действия и да се 

изготвят съгласувани и ефективни 

работни графици; подчертава 

значението на по-голямата 

прозрачност, включително по 

отношение на информацията за 

финансирането, групите по интереси и 

финансовите интереси;  

22. подкрепя ангажимента на 

Омбудсмана за подобряване на 

прозрачността на лобирането в ЕС и 

призовава Комисията да изпълни изцяло 

препоръките на Омбудсмана за 

усъвършенстване на регистъра за 

прозрачност на ЕС, като той бъде 

превърнат в напълно задължителен и 

правно обвързващ централен 

инструмент за прозрачност за всички 

институции, агенции на ЕС и 

представители на интереси; 

подчертава, че следва да бъдат 

предприети ясни действия и да се 

изготвят съгласувани и ефективни 

работни графици за приемането на 

законодателен акт на ЕС; подчертава 

значението на пълната прозрачност, 

включително по отношение на 

информацията за финансирането, 

групите по интереси и финансовите 

интереси;  

Or. en 

 

 


