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9.11.2017 A8-0328/6 

Изменение  6 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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.; счита, че 

неоснователното забавяне на 

работата по започнати производства 

за установяване на нарушение и 

процедури по проекта „EU Pilot“ или 

липсата на убедителни резултати 

също биха могли да попадат в 

областта на лошото 

администриране; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Изменение  7 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

относима информация относно 

решенията, вземани в рамките на 

тристранните срещи, включително на 

първо място позицията на всяка 

държава членка по различните 

въпроси; счита, че предоставянето на 

публичен достъп до резултатите от 

обсъжданията в работните групи на 

Съвета ще спомогне за разбирането 

на начина, по който се е стигнало до 

определени решения; 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; 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Изменение  8 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. приветства практическите 

препоръки на Омбудсмана относно 

взаимодействието на длъжностните 

лица с лобистите; настоятелно 

призовава Омбудсмана да популяризира 

тези препоръки сред членовете на 

персонала във всички институции на ЕС 

чрез образователни обучения, семинари 

и свързани подкрепящи мерки и 

призовава всички институции на ЕС да 

прилагат Кодекса на Омбудсмана за 

добро поведение на администрацията и 

мерките за прозрачност съгласно 

Рамковата конвенция на ООН за 

контрол на тютюна; 

26. приветства практическите 

препоръки на Омбудсмана относно 

взаимодействието на длъжностните 

лица с лобистите; настоятелно 

призовава Омбудсмана да популяризира 

тези препоръки сред членовете на 

персонала във всички институции на ЕС 

чрез образователни обучения, семинари 

и свързани подкрепящи мерки и 

призовава всички институции на ЕС да 

прилагат Кодекса на Омбудсмана за 

добро поведение на администрацията и 

мерките за прозрачност съгласно 

Рамковата конвенция на ООН за 

контрол на тютюна; призовава отново 

за ефективно актуализиране на 

Кодекса за добро поведение на 

администрацията чрез приемане на 

обвързващ регламент по въпроса през 

настоящия парламентарен мандат; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Изменение  9 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  29в. приканва Омбудсмана да 

продължи да разследва практиките в 

рамките на агенциите на ЕС, с особен 

акцент върху Европейския орган за 

безопасност на храните и 

Европейската агенция по химикали по 

отношение на „Досиетата за 

Монсанто“ и върху евентуалните 

последици по отношение на 

поверителността, конфликта на 

интереси и репутацията им като 

цяло; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Изменение  10 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  33б. предлага преразглеждане на 

Статута на Европейския омбудсман, 

за да ѝ се даде възможност да 

разследва предполагаемото неспазване 

на Регламент (ЕО) № 1049/2001 

относно публичния достъп до 

документи на институциите и 

органите на ЕС, както и да взема 

решения относно предоставянето на 

съответните документи; 

Or. en 

 

 


