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8.11.2017 A8-0328/11 

Изменение  11 

Анхела Валина, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Малин Бьорк, Марина 

Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, 

Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 пълен достъп 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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8.11.2017 A8-0328/12 

Изменение  12 

Анхела Валина, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Малин Бьорк, Марина 

Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, 

Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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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8.11.2017 A8-0328/13 

Изменение  13 

Анхела Валина, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Малин Бьорк, Марина 

Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, 

Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0328/2017 

Марлене Мици 

Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

2017/2126(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15а. заявява отново, че се 

противопоставя на Всеобхватното 

икономическо и търговско 

споразумение (ВИТС); изразява 

съжаление относно липсата на 

прозрачност във връзка с 

договарянето на търговски 

споразумения като 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ) и 

ВИТС и споделя опасенията, изразени 

от милиони граждани в това 

отношение; приветства успеха на 

популярната Европейска гражданска 

инициатива „Не на ТПТИ“ (STOP 

TTIP), подкрепена с 3,2 милиона 

подписа и достигнала държавния 

кворум в 23 държави членки; осъжда 

неприемливия отказ на Комисията да 

регистрира инициативата; 

приветства във връзка с това 

решението от 10 май 2017 г. на 

Общия съд, с което се отменя 

решението на Комисията и се 

признава, че Европейската 

гражданска инициатива „Не на 

ТПТИ“ е не недопустимо 

вмешателство в законодателната 
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процедура, а законно и своевременно 

поставяне на началото на 

демократичен дебат; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Изменение  14 

Анхела Валина, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Малин Бьорк, Марина 

Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Сабине Льозинг, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Мария Лидия 

Сенра Родригес, Меря Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 с оглед на 

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 

 

 


