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8.11.2017 A8-0328/1 

Amendamentul  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. invită Comisia să îmbunătățească 

transparența și accesul la documente și 

informații în ceea ce privește procedurile 

EU Pilot legate de petițiile primite, precum 

și de procedurile EU Pilot și cele legate de 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor care 

au fost închise deja; subliniază importanța 

unei monitorizări periodice de către 

Comisie, împreună cu Parlamentul; 

încurajează continuarea anchetei strategice 

a Ombudsmanului privind transparența în 

gestionarea de către Comisie a plângerilor 

privind constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor în cadrul procedurilor EU Pilot 

și îndeamnă Ombudsmanul să fie hotărât și 

vigilent în continuarea investigării acestei 

chestiuni în 2017; 

14. invită Comisia să asigure 

transparența totală și accesul la documente 

și informații în ceea ce privește procedurile 

EU Pilot legate de petițiile primite, precum 

și de procedurile EU Pilot și cele legate de 

constatarea neîndeplinirii obligațiilor care 

au fost închise deja; subliniază importanța 

unei monitorizări periodice de către 

Comisie, împreună cu Parlamentul; 

încurajează continuarea anchetei strategice 

a Ombudsmanului privind transparența în 

gestionarea de către Comisie a plângerilor 

privind constatarea neîndeplinirii 

obligațiilor în cadrul procedurilor EU Pilot 

și îndeamnă Ombudsmanul să fie hotărât și 

vigilent în continuarea investigării acestei 

chestiuni în 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Amendamentul  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. regretă profund întârzierile 

acumulate în cadrul procedurii de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

NIF 2014/4231 privind utilizarea abuzivă 

a contractelor pe durată determinată în 

sectorul public din Italia cu încălcarea 

Directivei 1999/70/CE; invită 

Ombudsmanul să își intensifice eforturile 

în această privință pentru a proteja în 

mod eficace drepturile cetățenilor;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Amendamentul  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. felicită Ombudsmanul pentru 

hotărârea sa de a asigura cel mai înalt nivel 

de transparență în procesul decizional al 

UE; subliniază necesitatea de a monitoriza 

punerea în aplicare a recomandărilor 

Ombudsmanului privind transparența în 

cadrul trilogurilor; invită Consiliul și 

Comisia să publice informații relevante 

privind deciziile adoptate în cadrul 

trilogurilor; reiterează, de asemenea, 

necesitatea transparenței depline și 

consolidate în negocierile și acordurile 

comerciale și invită Ombudsmanul să 

depună eforturi constante pentru a 

monitoriza transparența în cadrul 

negocierilor pentru toate acordurile 

comerciale încheiate de UE cu țările terțe, 

având în vedere, în același timp, că 

aceasta nu ar trebui să submineze poziția 

de negociere a UE;  

15. felicită Ombudsmanul pentru 

hotărârea sa de a asigura cel mai înalt nivel 

de transparență în procesul decizional al 

UE; subliniază necesitatea de a monitoriza 

punerea în aplicare a recomandărilor 

Ombudsmanului privind transparența în 

cadrul trilogurilor; invită Consiliul și 

Comisia să publice toate informațiile 

relevante privind deciziile adoptate în 

cadrul trilogurilor; reiterează, de asemenea, 

necesitatea transparenței depline și 

consolidate în negocierile și acordurile 

comerciale și invită Ombudsmanul să 

depună eforturi constante pentru a 

monitoriza transparența în cadrul 

negocierilor pentru toate acordurile 

comerciale încheiate de UE cu țările terțe; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Amendamentul  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită o mai mare transparență în 

procesul de luare a deciziilor economice și 

financiare ale UE, în special în domeniul 

supravegherii bancare efectuate de Banca 

Centrală Europeană; în plus, sprijină 

recomandările Ombudsmanului de 

îmbunătățire a transparenței BEI și a 

Eurogrupului și de consolidare a normelor 

lor interne de etică și recunoaște, în același 

timp, eforturile recente ale 

Ombudsmanului în acest sens, precum și 

faptul că Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 

nu se aplică Eurogrupului, întrucât acesta 

nu este o instituție sau un organ în sensul 

tratatelor; solicită respectarea 

recomandărilor Ombudsmanului referitoare 

la revizuirea mecanismului BEI de tratare a 

plângerilor și subliniază importanța unui 

mecanism de tratare a plângerilor 

independent; invită Ombudsmanul să își 

asume un rol mai activ în garantarea 

faptului că noul mecanism al BEI de tratare 

a plângerilor rămâne credibil și eficient în 

timp ce respectă principiile independenței 

operaționale, transparenței, accesibilității, 

promptitudinii și caracterului adecvat al 

resurselor; 

17. solicită o transparență deplină în 

procesul de luare a deciziilor economice și 

financiare ale UE, în special în domeniul 

supravegherii bancare efectuate de Banca 

Centrală Europeană; în plus, sprijină 

recomandările Ombudsmanului de 

îmbunătățire a transparenței BEI și a 

Eurogrupului și de consolidare a normelor 

lor interne de etică și recunoaște, în același 

timp, eforturile recente ale 

Ombudsmanului în acest sens, precum și 

faptul că Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 

nu se aplică Eurogrupului, întrucât acesta 

nu este o instituție sau un organ în sensul 

tratatelor; solicită respectarea 

recomandărilor Ombudsmanului referitoare 

la revizuirea mecanismului BEI de tratare a 

plângerilor și subliniază importanța unui 

mecanism de tratare a plângerilor 

independent; invită Ombudsmanul să își 

asume un rol mai activ în garantarea 

faptului că noul mecanism al BEI de tratare 

a plângerilor rămâne credibil și eficient în 

timp ce respectă principiile independenței 

operaționale, transparenței, accesibilității, 

promptitudinii și caracterului adecvat al 

resurselor; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Amendamentul  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. sprijină angajamentul 

Ombudsmanului de a îmbunătăți 

transparența activităților de lobby din UE 

și invită Comisia să respecte pe deplin 

sugestiile Ombudsmanului pentru 

îmbunătățirea Registrului de transparență 

al UE și pentru ca acesta să devină o 

platformă centrală obligatorie de 

transparență pentru toate instituțiile și 

agențiile UE; subliniază că ar trebui luate 

măsuri clare, dezvoltând programe de lucru 

coerente și eficace în acest scop; subliniază 

importanța unei mai mari transparențe, 

inclusiv a informațiilor privind finanțarea, 

grupurile de interese și interesele 

financiare;  

22. sprijină angajamentul 

Ombudsmanului de a îmbunătăți 

transparența activităților de lobby din UE 

și invită Comisia să respecte pe deplin 

sugestiile Ombudsmanului pentru 

îmbunătățirea Registrului de transparență 

al UE și pentru ca acesta să devină o 

platformă centrală, pe deplin obligatorie 

din punct de vedere juridic, de 

transparență pentru toate instituțiile, 

agențiile și toți reprezentanții de interese 

din UE; subliniază că ar trebui luate măsuri 

clare, dezvoltând programe de lucru 

coerente și eficace, în scopul adoptării 

unui act legislativ al UE; subliniază 

importanța unei transparențe depline, 

inclusiv a informațiilor privind finanțarea, 

grupurile de interese și interesele 

financiare;  

Or. en 

 

 


