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8.11.2017 A8-0328/11 

Amendamentul  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 A8-0328/12 

Amendamentul  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 A8-0328/13 

Amendamentul  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016 

2017/2126(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. reiterează opoziția sa față de 

Acordul economic și comercial 

cuprinzător (CETA); regretă lipsa de 

transparență din jurul negocierii 

acordurilor comerciale, cum ar fi 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț 

și investiții (TTIP) și CETA, și 

împărtășește preocupările exprimate de 

milioane de cetățeni în acest sens; salută 

succesul popularei inițiative cetățenești 

europene (ICE ) intitulată „STOP TTIP”, 

care a adunat 3,2 milioane de semnături 

și care a obținut cvorumul pe țară în 23 de 

state membre; deplânge refuzul 

inacceptabil al Comisiei de a înregistra 

inițiativa; salută, în acest sens, hotărârea 

din 10 mai 2017 a Tribunalului Uniunii 

Europene, care a anulat decizia Comisiei 

și a recunoscut că ICE „STOP TTIP” nu 

constituie o ingerință inadmisibilă în 

procedura legislativă, ci inițierea legitimă 

a unei dezbateri democratice în timp util; 

Or. en 



 

AM\1138994RO.docx  PE611.534v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.11.2017 A8-0328/14 

Amendamentul  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 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 

 

 


