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9.11.2017 A8-0328/6 

Amendamentul  6 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 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; consideră că întârzierile 

nerezonabile înregistrate în tratarea 

procedurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor și a 

procedurilor EU Pilot sau absența unor 

rezultate concludente ar putea intra, de 

asemenea, în sfera administrării 

defectuoase; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Amendamentul  7 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 informații relevante 

privind deciziile adoptate în cadrul 

trilogurilor, în primul rând poziția fiecărui 

stat membru cu privire la diversele 

chestiuni; consideră că publicarea 

rezultatelor deliberărilor din cadrul 

grupurilor de lucru ale Consiliului ar 

contribui la înțelegerea originii anumitor 

decizii; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Amendamentul  8 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. salută recomandările practice ale 

Ombudsmanului care vizează interacțiunea 

funcționarilor cu lobbyiștii; îndeamnă 

Ombudsmanul să crească gradul de 

sensibilizare a personalului din toate 

instituțiile UE față de aceste recomandări 

prin sesiuni de formare, seminare și măsuri 

conexe de sprijin și invită toate instituțiile 

UE să pună în aplicare Codul European al 

Bunei Conduite Administrative a 

Ombudsmanului și măsurile privind 

transparența prevăzute în Convenția-cadru 

a ONU pentru controlul tutunului (CCCT); 

26. salută recomandările practice ale 

Ombudsmanului care vizează interacțiunea 

funcționarilor cu lobbyiștii; îndeamnă 

Ombudsmanul să crească gradul de 

sensibilizare a personalului din toate 

instituțiile UE față de aceste recomandări 

prin sesiuni de formare, seminare și măsuri 

conexe de sprijin și invită toate instituțiile 

UE să pună în aplicare Codul European al 

Bunei Conduite Administrative a 

Ombudsmanului și măsurile privind 

transparența prevăzute în Convenția-cadru 

a ONU pentru controlul tutunului (CCCT); 

solicită din nou o actualizare efectivă a 

Codului de bună conduită administrativă 

prin adoptarea unui regulament 

obligatoriu pe această temă în cursul 

prezentei legislaturi; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Amendamentul  9 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  29c. invită Ombudsmanul să 

investigheze în continuare practicile din 

cadrul agențiilor UE, axându-se în 

special pe Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară și pe Agenția 

Europeană pentru Produse Chimice în 

legătură cu „documentele Monsanto” și 

cu posibilele implicații în ceea ce privește 

confidențialitatea și conflictele de 

interese, precum și reputația lor globală; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Amendamentul  10 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  33b. propune o revizuire a Statutului 

Ombudsmanului European pentru a-i 

permite să investigheze cazurile raportate 

de neconformitate cu Regulamentul (CE) 

nr. 1049/2001 privind accesul public la 

documentele instituțiilor și organelor UE 

și să ia decizii în legătură cu punerea la 

dispoziție a documentelor pertinente; 

Or. en 

 

 


