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Amendamentul 1
Gianna Gancia, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Protocolul nr. 2 la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) referitor la aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității,

Or. en

Amendamentul 2
Gianna Gancia, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât articolul 15 din TFUE 
prevede că în scopul promovării unei 
bune guvernări și asigurării participării 
societății civile, instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii acționează 
respectând în cel mai înalt grad principiul 
transparenței și că orice cetățean al 
Uniunii și orice persoană fizică sau 
juridică are drept de acces la documentele 
instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 3
Emmanouil Fragkos
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Propunere de rezoluție 
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Uniunea se confruntă în 
continuare cu cea mai gravă criză 
economică, socială și politică din istoria 
sa, iar promovarea transparenței și a 
controlului asupra administrației sale de 
către cetățenii săi devine mai imperioasă 
ca niciodată;

Or. el

Amendamentul 4
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. având în vedere abordarea 
ineficace adoptată de instituțiile UE în 
reacția la lipsa de transparență atât din 
procesul decizional la nivelul UE, cât și 
din activitățile de lobby, care a contribuit 
treptat la subminarea imaginii UE;

Or. el

Amendamentul 5
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Ombudsmanul joacă un 
rol crucial în transformarea procesului 
legislativ al UE într-unul mai deschis și 
cu un nivel mai mare de asumare a 
răspunderii în fața cetățenilor, astfel încât 
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aceștia din urmă să își poată exercita 
dreptul de a participa la viața democratică 
a Uniunii, sporind, astfel, implicarea și 
încrederea lor;

Or. 

Amendamentul 6
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât articolul 10 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 
prevede că „[o]rice cetățean are dreptul 
de a participa la viața democratică a 
Uniunii” și că „[d]eciziile se iau în mod 
cât mai deschis și la un nivel cât mai 
apropiat posibil de cetățean”;

Or. fr

Amendamentul 7
Gianna Gancia, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât principalele trei preocupări 
din anchetele închise de Ombudsman în 
2018 au fost: transparența, 
responsabilitatea și accesul public la 
informații și documente (24,6 %), cultura 
serviciului (19,8 %) și utilizarea adecvată a 
puterii discreționare (16,1 %); întrucât 
printre alte preocupări s-au aflat 
respectarea drepturilor procedurale, cum ar 
fi dreptul de a fi ascultat, respectarea 
drepturilor fundamentale, recrutarea, 
chestiunile etice, participarea publică la 
procesul decizional al UE, inclusiv în 
procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, buna gestiune financiară a 
procedurilor de oferte, a granturilor și a 

D. întrucât principalele trei preocupări 
din anchetele închise de Ombudsman în 
2018 au fost: transparența, 
responsabilitatea și accesul public la 
informații și documente (24,6 %), cultura 
serviciului (19,8 %) și utilizarea adecvată a 
puterii discreționare (16,1 %); întrucât 
printre alte preocupări s-au aflat 
respectarea drepturilor procedurale, cum ar 
fi dreptul de a fi ascultat, respectarea 
drepturilor fundamentale, recrutarea, 
chestiunile etice, participarea publică la 
procesul decizional al UE, inclusiv în 
procedurile de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor, buna gestiune financiară a 
procedurilor de oferte, a granturilor și a 
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contractelor UE, precum și buna gestionare 
a chestiunilor legate de personalul UE;

contractelor UE, precum și buna gestionare 
a chestiunilor legate de personalul UE, 
punând astfel sub semnul întrebării baza 
etică a însuși mecanismului funcționării 
UE;

Or. en

Amendamentul 8
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât articolul 15 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede că „[î]n scopul promovării unei 
bune guvernări și asigurării participării 
societății civile, instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii acționează 
respectând în cel mai înalt grad principiul 
transparenței” și că „[o]rice cetățean al 
Uniunii și orice persoană fizică sau 
juridică, care are reședința sau sediul 
statutar într-un stat membru, are drept de 
acces la documentele instituțiilor, 
organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii”;

Or. fr

Amendamentul 9
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Comisia Europeană a 
avut o rată de 76 % de respectare a 
recomandărilor Ombudsmanului privind 
buna administrare în 2018, ceea ce 
reprezintă o scădere continuă de la 82 % 
în 2016 și, respectiv, 77 % în 2017;
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Or. en

Amendamentul 10
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât articolul 41 din Carta 
drepturilor fundamentale prevede că 
„orice persoană are dreptul de a 
beneficia, în ce privește problemele sale, 
de un tratament imparțial, echitabil și 
într-un termen rezonabil din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii”;

Or. fr

Amendamentul 11
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât articolul 43 din Carta 
drepturilor fundamentale prevede că 
„[o]rice cetățean al Uniunii, precum și 
orice persoană fizică sau juridică care are 
reședința sau sediul social într-un stat 
membru au dreptul de a sesiza 
Ombudsmanul European cu privire la 
cazurile de administrare defectuoasă în 
activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor 
sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții 
de Justiție a Uniunii Europene în 
exercitarea funcției sale jurisdicționale”;

Or. fr
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Amendamentul 12
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Ombudsmanul trebuie să 
joace un rol esențial în asigurarea 
responsabilității instituțiilor UE și a 
transparenței și imparțialității maxime ale 
administrației UE și ale proceselor 
decizionale, pentru a proteja drepturile 
cetățenilor, sporindu-le astfel încrederea, 
implicarea și participarea la viața 
democratică a Uniunii;

Or. el

Amendamentul 13
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în urma anchetei, 
Ombudsmanul a constatat că lipsa de 
transparență a Consiliului în privința 
accesului public la documentele sale 
legislative și practicile sale curente legate 
de transparența procesului decizional - în 
special în etapa pregătitoare de la nivelul 
Coreper și al grupurilor de lucru - 
constituie o administrare defectuoasă;

G. întrucât, în urma anchetei sale 
strategice OI/2/2017/TE, Ombudsmanul a 
constatat că lipsa de transparență a 
Consiliului în privința accesului public la 
documentele sale legislative și practicile 
sale curente legate de transparența 
procesului decizional - în special în etapa 
pregătitoare de la nivelul Coreper și al 
grupurilor de lucru - constituie o 
administrare defectuoasă; întrucât, în 
urma reticenței Consiliului de a pune în 
aplicare recomandările sale, la 16 mai 
2018, Ombudsmanul a prezentat 
Parlamentului un raport special cu privire 
la această chestiune; întrucât acesta din 
urmă a adoptat, la 17 ianuarie 2019, 
raportul său 2018/2096(INI) referitor la 
ancheta strategică a Ombudsmanului 
OI/2/2017 privind transparența 
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dezbaterilor legislative care au loc în 
cadrul grupurilor de pregătire ale 
Consiliului UE, aprobând recomandările 
Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 14
Yana Toom, Frédérique Ries, Jordi Cañas, Marie Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în urma anchetei, 
Ombudsmanul a constatat că lipsa de 
transparență a Consiliului în privința 
accesului public la documentele sale 
legislative și practicile sale curente legate 
de transparența procesului decizional - în 
special în etapa pregătitoare de la nivelul 
Coreper și al grupurilor de lucru - 
constituie o administrare defectuoasă;

G. întrucât, în urma anchetei, 
Ombudsmanul a constatat că lipsa de 
transparență a Consiliului în privința 
accesului public la documentele sale 
legislative și practicile sale curente legate 
de transparența procesului decizional - în 
special în etapa pregătitoare de la nivelul 
Coreper și al grupurilor de lucru - 
constituie o administrare defectuoasă; 
întrucât Parlamentul European a susținut 
pe deplin concluziile și sugestiile 
Ombudsmanului în Rezoluția sa din 17 
ianuarie 2019 referitoare la ancheta 
strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 
privind transparența dezbaterilor 
legislative care au loc în cadrul 
grupurilor de pregătire ale Consiliului 
UE;

Or. en

Amendamentul 15
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în urma anchetei, G. întrucât, în urma anchetei, 
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Ombudsmanul a constatat că lipsa de 
transparență a Consiliului în privința 
accesului public la documentele sale 
legislative și practicile sale curente legate 
de transparența procesului decizional - în 
special în etapa pregătitoare de la nivelul 
Coreper și al grupurilor de lucru - 
constituie o administrare defectuoasă;

Ombudsmanul a constatat că lipsa de 
transparență a Consiliului în privința 
accesului public la documentele sale 
legislative și practicile sale curente legate 
de transparența procesului decizional - în 
special în etapa pregătitoare de la nivelul 
Coreper și al grupurilor de lucru - 
constituie o administrare defectuoasă; 
întrucât președinția finlandeză și-a 
exprimat angajamentul de a consolida 
deschiderea și transparența legislativă a 
Consiliului UE;

Or. en

Amendamentul 16
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Parlamentul a aprobat, la 
12 februarie 2019, un proiect de 
regulament al Parlamentului European 
de stabilire a statutului și condițiilor 
generale pentru exercitarea funcțiilor 
Ombudsmanului (2018/2080 (INL)), 
cunoscut mai bine sub denumirea de 
„Statutul Ombudsmanului European”, 
pentru care are principala 
responsabilitate legislativă; întrucât acest 
nou regulament este în așteptarea 
aprobării Consiliului;

Or. en

Amendamentul 17
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2080(INL)


AM\1192349RO.docx 11/49 PE641.268v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât principala prioritate a 
Ombudsmanului European este de a se 
asigura că drepturile cetățenilor sunt pe 
deplin respectate;

Or. fr

Amendamentul 18
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât o mai mare deschidere și 
transparență cu privire la pozițiile 
adoptate de guvernele naționale în 
Consiliu va îmbunătăți încrederea în UE 
și va reduce euroscepticismul și 
populismul;

Or. 

Amendamentul 19
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât, în 2018, 17 996 de 
cetățeni au solicitat ajutorul 
Ombudsmanului; întrucât 14 596 de 
cetățeni au beneficiat de consiliere prin 
intermediul ghidului interactiv de pe site-
ul său; întrucât 1 220 de cereri au fost 
trimise spre informare în altă parte; 
întrucât Ombudsmanul a tratat 2 180 de 
plângeri;

Or. fr
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Amendamentul 20
Yana Toom, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât, în 2018, Ombudsmanul a 
lansat ancheta privind discriminarea de 
gen și egalitatea de șanse în cadrul Băncii 
Europene de Investiții (BEI); întrucât 
BEI a urmat recomandările și sugestiile 
Ombudsmanului privind egalitatea de 
șanse și egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 21
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Considerentul Pa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pa. întrucât o conferință care a reunit 
Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor și 
Comisia pentru petiții a Parlamentului 
European a avut loc în martie 2018, iar 
unul dintre principalele puncte ale 
discuției a fost modul în care mediatorii 
își pot consolida cooperarea;

Or. fr

Amendamentul 22
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază necesitatea și 
importanța unei participări mai active a 
cetățenilor la procesul decizional și a unei 
transparențe mai mari în modul în care 
funcționează administrația, acestea fiind 
măsuri de consolidare a legitimității 
democratice a instituțiilor Uniunii, menite 
să restabilească încrederea;

Or. el

Amendamentul 23
Yana Toom, Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru 
activitatea și eforturile sale constructive de 
îmbunătățire a calității administrației UE, a 
accesibilității și a calității serviciilor pe 
care le oferă cetățenilor;

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru 
activitatea sa excelentă și eforturile sale 
constructive de îmbunătățire a calității 
administrației UE, a accesibilității și a 
calității serviciilor pe care le oferă 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 24
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru 
activitatea și eforturile sale constructive de 
îmbunătățire a calității administrației UE, a 
accesibilității și a calității serviciilor pe 
care le oferă cetățenilor;

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru 
activitatea sa excelentă și eforturile sale 
constructive de îmbunătățire a calității 
administrației UE, a accesibilității și a 
calității serviciilor pe care le oferă 
cetățenilor;
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Or. 

Amendamentul 25
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. recunoaște rolul valoros pe care l-
a jucat în comunicarea și medierea între 
instituțiile UE și cetățeni și recunoaște 
eforturile depuse pentru creșterea 
transparenței și a responsabilității în 
procesul legislativ al UE;

Or. 

Amendamentul 26
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța transparenței 
și a accesului public la documentele 
deținute de Consiliu; subliniază activitatea 
Ombudsmanului pentru a face procesul 
legislativ al UE mai responsabil față de 
public;

3. subliniază importanța transparenței 
și a accesului public complet la 
documentele deținute de Consiliu; invită 
Consiliul să-și facă documentele sale 
legislative accesibile publicului în mod 
direct și proactiv în timpul procesului 
legislativ; consideră că Consiliul trebuie 
să-și revizuiască politica de 
confidențialitate pentru a asigura cel mai 
înalt nivel de transparență în activitatea 
sa; subliniază activitatea Ombudsmanului 
pentru a face procesul legislativ al UE mai 
transparent și responsabil față de public;

Or. en

Amendamentul 27
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
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Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 3a. reamintește că transparența 
implică patru aspecte distincte care sunt 
interconectate, și anume (a) deschiderea 
procesului legislativ, (b) dreptul de acces 
la documente, (c) transparența normei 
juridice concomitent cu securitatea 
juridică și (d) furnizarea unei justificări 
detaliate și a unei explicații suficiente a 
motivelor care stau la baza unui text 
legislativ;

Or. en

Amendamentul 28
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. accentuează faptul că un nivel 
ridicat de transparență a procesului 
legislativ este esențial pentru a permite 
cetățenilor, mass-mediei și părților 
interesate să tragă la răspundere atât 
reprezentanții aleși, cât și guvernele;

Or. 

Amendamentul 29
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. sprijină pe deplin recomandările 
Ombudsmanului European adresate 
Consiliului și îndeamnă Consiliul să ia 
toate măsurile necesare pentru a pune în 
aplicare cât mai curând posibil aceste 
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recomandări;

Or. 

Amendamentul 30
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea 
îmbunătățirii și a consolidării dialogului 
social, precum și a dialogului dintre 
organisme, instituții și cetățenii Uniunii;

Or. el

Amendamentul 31
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că restabilirea 
încrederii cetățenilor în instituțiile 
Uniunii este o preocupare principală a 
Parlamentului European și este de cea 
mai mare importanță sociopolitică și 
etică;

Or. el

Amendamentul 32
Gianna Gancia, Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază rolul esențial al 
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Ombudsmanului în tratarea reclamațiilor 
și ridicarea gradului de conștientizare cu 
privire la dificultățile cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilități și încurajează 
angajamentul său ca membru activ al 
Cadrului UE în temeiul Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, precum și contribuția sa la 
punerea în aplicare a Strategiei europene 
pentru persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 33
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. încurajează Ombudsmanul să 
îmbunătățească în continuare 
comunicarea instituțiilor UE cu cetățenii 
în propria lor limbă; îndeamnă 
Ombudsmanul să ofere orientări 
instituțiilor cu privire la modul în care să 
își dezvolte politica lingvistică astfel încât 
conținutul și informațiile relevante să fie 
disponibile în cât mai multe versiuni 
lingvistice posibile;

Or. en

Amendamentul 34
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. salută strategia Ombudsmanului 
European de creștere a vizibilității și a 
impactului mandatului său pentru 
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cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 35
Agnès Evren, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. salută noul site internet al 
Ombudsmanului European, care face din 
acesta un instrument mai funcțional și 
mai ușor de utilizat pentru cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 36
Gianna Gancia Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat;

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate;

Or. en

Amendamentul 37
Alexis Georgoulis
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat;

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat; întrucât, în urma anchetei, 
Ombudsmanul a constatat că practicile 
actuale ale Consiliului în ceea ce privește 
transparența procesului său decizional, 
mai precis discuțiile pregătitoare care au 
loc în Coreper și grupul de lucru național, 
constituie o administrare defectuoasă;

Or. en

Amendamentul 38
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat;

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat; îndeamnă Consiliul să pună în 
aplicare fără întârziere toate 
recomandările rezultate din ancheta 
strategică a Ombudsmanului 
OI/2/2017/TE, inclusiv cele puse la 
dispoziție de Parlament în propriul său 
raport privind raportul special pe care l-a 
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primit de la Ombudsman în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 39
Yana Toom, Frédérique Ries, Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat;

4. solicită Consiliului, care este unul 
dintre cele două elemente componente ale 
sistemului legislativ european, să își 
alinieze metodele de lucru la standardele 
unei democrații parlamentare, conform 
prevederilor din tratate, mai degrabă decât 
să funcționeze ca un forum diplomatic, 
aceasta nefiind funcția pentru care este 
destinat; accentuează faptul că un nivel 
ridicat de transparență a procesului 
legislativ este esențial pentru a permite 
cetățenilor, mass-mediei și părților 
interesate să tragă la răspundere atât 
reprezentanții aleși, cât și guvernele;

Or. en

Amendamentul 40
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța extremă a 
garantării accesului public pe deplin la 
documentele deținute de instituțiile UE; 
reamintește eforturile depuse în revizuirea 
Statutului Ombudsmanului European 
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pentru a consolida rolul instituției în 
această privință; subliniază faptul că 
legislația UE privind accesul la 
documente necesită o revizuire imediată; 
regretă profund faptul că Consiliul a 
blocat revizuirea Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 și îndeamnă Consiliul să 
redeschidă discuțiile pe baza poziției 
adoptate de Parlament în a doua lectură, 
astfel cum este prevăzută în Rezoluția din 
12 iunie 20133a;
––––––––––––––––––––––

3a Rezoluția Parlamentului European din 
12 iunie 2013 referitoare la impasul 
înregistrat în procesul de revizuire a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
(2013/2637(RSP)).

Or. en

Amendamentul 41
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că pozițiile statelor 
membre în Consiliu, inclusiv în grupurile 
de pregătire, trebuie înregistrate și făcute 
publice în timp util și într-un mod 
accesibil, deoarece colegiuitorii trebuie să 
își asume responsabilitatea față de public 
pentru acțiunile lor;

Or. en

Amendamentul 42
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită din nou o actualizare a 
legislației UE privind accesul la 
documente și solicită revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 cu 
scopul de a facilita activitatea 
Ombudsmanului de verificare în ceea ce 
privește acordarea accesului la 
documentele Parlamentului, Consiliului 
și Comisiei;

Or. 

Amendamentul 43
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. salută lansarea oficială a 
procedurii accelerate pentru anchetele 
privind accesul la documente și 
recunoaște rezultatele bune pentru 
reclamanți;

Or. 

Amendamentul 44
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

5. îndeamnă Ombudsmanul să își 
continue activitatea de consolidare a 
normelor etice din cadrul instituțiilor UE, 
pentru a rezolva chestiunile legate de 
fenomenul „ușilor turnante” și să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018; subliniază necesitatea de 
a asigura publicarea rapidă a numelor 
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tuturor funcționarilor UE implicați în 
cazurile de „uși turnante” și să garanteze 
transparența deplină a tuturor 
informațiilor referitoare la acestea;

Or. en

Amendamentul 45
Gianna Gancia Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

5. subliniază cu fermitate importanța 
ca Ombudsmanul să continue 
monitorizarea îndeaproape și cercetarea 
strategică în ceea ce privește transparența 
Comisiei; îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

Or. en

Amendamentul 46
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018; încurajează 
Ombudsmanul să continue monitorizarea 
progreselor legate de anchetele sale 
strategice OI/2/2017 privind transparența 
dezbaterilor legislative din cadrul 
grupurilor de pregătire ale Consiliului UE 
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și OI/8/2015/JAS privind transparența în 
cadrul trilogurilor;

Or. en

Amendamentul 47
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

5. remarcă faptul că fenomenul 
„ușilor turnante” rămâne în continuare o 
problemă îngrijorătoare, în special în 
rândul funcționarilor de rang înalt din 
cadrul instituțiilor; îndeamnă 
Ombudsmanul să continue monitorizarea 
punerii în aplicare a normelor revizuite ale 
Comisiei privind „ușile turnante”, care au 
intrat în vigoare în septembrie 2018;

Or. en

Amendamentul 48
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018;

5. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea punerii în aplicare a 
normelor revizuite ale Comisiei privind 
„ușile turnante”, care au intrat în vigoare în 
septembrie 2018 ca urmare a anchetei 
sale din proprie inițiativă;

Or. 
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Amendamentul 49
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște nevoia de transparență 
în procesul decizional al UE; sprijină 
dezvoltarea de către serviciile celor trei 
instituții a portalului legislativ comun, care 
va oferi un canal ușor de utilizat, 
permițându-le nespecialiștilor să acceseze 
informații despre procedurile legislative în 
curs;

6. consideră că, în prezent, există un 
decalaj distinct între transparența 
oficială, și anume recunoașterea juridică 
și introducerea transparenței în bazele 
juridice ale UE ca principiu autonom, 
puternic corelat cu statul de drept, și 
transparența concretă, și anume pașii 
pentru materializarea efectivă la un nivel 
corespunzător; reamintește că principiile 
publicității, deschiderii și transparenței 
sunt inerente procesului legislativ al UE, 
posibilitatea cetățenilor de a cunoaște 
fundamentele acțiunilor legislative fiind o 
condiție a exercitării efective de către 
aceștia a drepturilor lor democratice3b; 
recunoaște nevoia de transparență deplină 
în procesul decizional al UE; sprijină 
dezvoltarea de către serviciile celor trei 
instituții a portalului legislativ comun cat 
mai curând, care va fi complet accesibil și 
va oferi un canal ușor de utilizat, 
permițându-le nespecialiștilor să acceseze 
informații detaliate despre procedurile 
legislative în curs sau încheiate, în mod 
inteligibil și cu o funcție care permite 
solicitarea de documente;
–––––––––––––
3b Cauzele conexate C-39/05 și C-52/05 P, 
Regatul Suediei și Maurizio Turco 
împotriva Consiliului Uniunii Europene, 
Culegerea de jurisprudență 2008 I-04723.

Or. en

Amendamentul 50
Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște nevoia de transparență 
în procesul decizional al UE; sprijină 
dezvoltarea de către serviciile celor trei 
instituții a portalului legislativ comun, care 
va oferi un canal ușor de utilizat, 
permițându-le nespecialiștilor să acceseze 
informații despre procedurile legislative în 
curs;

6. recunoaște nevoia de transparență 
deplină în procesul decizional al UE; 
sprijină dezvoltarea de către serviciile celor 
trei instituții a portalului legislativ comun, 
care are drept scop furnizarea unui canal 
ușor de utilizat, permițându-le 
nespecialiștilor să acceseze informații 
despre procedurile legislative în curs;

Or. en

Amendamentul 51
Gianna Gancia Mara Bizzotto, Stefania Zambelli

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. recunoaște nevoia de transparență 
în procesul decizional al UE; sprijină 
dezvoltarea de către serviciile celor trei 
instituții a portalului legislativ comun, care 
va oferi un canal ușor de utilizat, 
permițându-le nespecialiștilor să acceseze 
informații despre procedurile legislative în 
curs;

6. recunoaște nevoia de transparență 
deplină în procesul decizional al UE; 
reamintește că este important ca 
cetățenilor să li se acorde un acces 
deschis la toate documentele și politicile 
privind multilingvismul pentru a-și putea 
exercita drepturile democratice; sprijină 
dezvoltarea de către serviciile celor trei 
instituții a portalului legislativ comun, care 
va oferi un canal ușor de utilizat, 
permițându-le nespecialiștilor să acceseze 
informații despre procedurile legislative în 
curs;

Or. en

Amendamentul 52
Emmanouil Fragkos

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recunoaște că dreptul de acces al 
publicului la documentele instituțiilor 
Uniunii este un drept protejat și 
inalienabil al fiecărui cetățean al UE, 
care decurge în mod direct din principiul 
democratic, astfel încât Uniunea are o 
obligație corespunzătoare de conformitate 
și răspundere. Parlamentul European 
subliniază necesitatea promovării în 
continuare a instituțiilor relevante de 
transparență, cum ar fi Biroul 
Ombudsmanului, astfel încât Uniunea să 
își îndeplinească obligația menționată mai 
sus:

Or. el

Amendamentul 53
Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină publicarea documentelor 
finale ale trilogurilor; constată că 
hotărârea pronunțată în cauza De Capitani 
(T-540/15) din martie 2018 prevede că 
punctele de vedere exprimate de instituții 
în documentele „pe patru coloane” nu intră 
sub incidența unei prezumții generale de 
nedivulgare; ia act de faptul că natura 
sensibilă a temelor abordate, așa cum se 
reflectă în documentele trilogurilor, nu a 
fost considerată, în sine, un motiv suficient 
pentru a refuza accesul la public;

7. sprijină publicarea tuturor 
documentelor trilogurilor; subliniază că 
hotărârea Curții de Justiție pronunțată în 
cauza De Capitani (T-540/15) din martie 
2018 a stabilit că principiile publicității și 
transparenței sunt inerente procesului 
legislativ al UE și că eficacitatea și 
integritatea procesului legislativ nu pot 
submina principiile publicității și 
transparenței care stau la baza acestui 
proces; subliniază, în plus, că în aceeași 
hotărâre, Curtea de Justiție a declarat că 
punctele de vedere exprimate de instituții 
în documentele „pe patru coloane” nu intră 
sub incidența unei prezumții generale de 
nedivulgare; ia act de faptul că natura 
sensibilă a temelor abordate, așa cum se 
reflectă în documentele trilogurilor, nu a 
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fost considerată, în sine, un motiv suficient 
pentru a refuza accesul la public;

Or. en

Amendamentul 54
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. sprijină publicarea documentelor 
finale ale trilogurilor; constată că hotărârea 
pronunțată în cauza De Capitani (T-
540/15) din martie 2018 prevede că 
punctele de vedere exprimate de instituții 
în documentele „pe patru coloane” nu intră 
sub incidența unei prezumții generale de 
nedivulgare; ia act de faptul că natura 
sensibilă a temelor abordate, așa cum se 
reflectă în documentele trilogurilor, nu a 
fost considerată, în sine, un motiv suficient 
pentru a refuza accesul la public;

7. sprijină publicarea documentelor 
finale ale trilogurilor; constată că hotărârea 
pronunțată în cauza De Capitani (T-
540/15) din martie 2018 prevede că 
punctele de vedere exprimate de instituții 
în documentele „pe patru coloane” nu intră 
sub incidența unei prezumții generale de 
nedivulgare; ia act de faptul că natura 
sensibilă a temelor abordate, așa cum se 
reflectă în documentele trilogurilor, nu a 
fost considerată, în sine, un motiv suficient 
pentru a refuza accesul la public; consideră 
că la asigurarea transparenței trilogurilor 
ar trebui să contribuie toate cele trei 
instituții deoarece, potrivit jurisprudenței 
constante, trilogurile fac parte din 
procesul legislativ, nu există nicio 
prezumție generală împotriva nepublicării 
pe baza articolului 13 din TUE și a 
articolului 294 din TFUE 1a, iar 
trilogurile nu pot reprezenta un spațiu de 
reflecție pentru organismele europene;

Or. en

Amendamentul 55
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reafirmă faptul că independența 
BCE le lasă membrilor comitetului său 
executiv libertatea de a decide, 
responsabil și bazat pe ideea de a da 
socoteală pentru deciziile luate, cu privire 
la participarea la foruri, inclusiv la cele 
inaccesibile publicului larg, în cazul în 
care consideră necesar pentru a asigura 
buna desfășurare a politicii monetare a 
BCE; ia act de avizul Ombudsmanului 
din 5 iulie 2018;

8. reafirmă faptul că trebuie asigurată 
integritatea și independența BCE față de 
interesele financiare private; subliniază 
că membrii Comitetului executiv al BCE 
trebuie să se abțină de la a fi în același 
timp membri ai forumurilor sau ai altor 
organizații care includ cadre de 
conducere de la bănci supravegheate de 
BCE și nu trebuie să participe la forumuri 
care nu sunt publice; sprijină 
recomandările Ombudsmanului din 
15 ianuarie 2018 privind implicarea 
Președintelui Băncii Centrale Europene și 
a membrilor organelor sale de decizie în 
„Grupul celor treizeci” și îndeamnă BCE 
să modifice normele relevante pentru a 
asigura transpunerea în practică a celor 
mai înalte standarde etice și de asumare a 
răspunderii;

Or. en

Amendamentul 56
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reafirmă faptul că independența 
BCE le lasă membrilor comitetului său 
executiv libertatea de a decide, responsabil 
și bazat pe ideea de a da socoteală pentru 
deciziile luate, cu privire la participarea la 
foruri, inclusiv la cele inaccesibile 
publicului larg, în cazul în care consideră 
necesar pentru a asigura buna desfășurare a 
politicii monetare a BCE; ia act de avizul 
Ombudsmanului din 5 iulie 2018;

8. reafirmă faptul că independența 
BCE le lasă membrilor comitetului său 
executiv libertatea de a decide, responsabil 
și bazat pe ideea de a da socoteală pentru 
deciziile luate și transparență, cu privire la 
participarea la foruri, inclusiv la cele 
inaccesibile publicului larg, în cazul în care 
consideră necesar pentru a asigura buna 
desfășurare a politicii monetare a BCE; ia 
act de faptul că abținerea de la publicarea 
rezultatelor ar putea pune sub semnul 
întrebării independența membrilor 
participanți; ia act cu satisfacție de avizul 
Ombudsmanului din 5 iulie 2018 și regretă 
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faptul că adoptarea și aplicarea unor 
norme minime de răspundere de către 
BCE, astfel cum au fost recomandate, nu 
s-au materializat până în prezent;

Or. en

Amendamentul 57
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reiterează faptul că, în urma 
anchetei strategice privind transparența 
negocierilor trilaterale3c, s-au înregistrat 
unele progrese, dar există încă 
recomandări care nu au fost puse în 
aplicare; subliniază faptul că trilogurile 
au redus în mod semnificativ necesitatea 
celei de-a doua și de-a treia lecturi în 
majoritatea dosarelor legislative, devenind 
procesul decizional implicit; este de 
părere că acest lucru a condus la o 
procedură accelerată care, pe de o parte, a 
accelerat procesul legislativ, dar, pe de 
altă parte, a afectat semnificativ 
transparența și integritatea instituțiilor; 
subliniază că recomandările 
Ombudsmanului au inclus publicarea 
„calendarului trilogurilor”, precum și 
publicarea documentelor cu patru 
coloane și a listei de participanți;
–––––––––––––––––––––
3c Decizia Ombudsmanului European de 
stabilire a propunerilor în urma anchetei 
sale strategice OI/8/2015/JAS din 12 iulie 
2016 privind transparența trilogurilor.

Or. en
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Amendamentul 58
Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită din nou o revizuire a 
Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 
deoarece este în mod serios depășit și nu 
mai reflectă situația juridică actuală și 
practicile instituționale aplicate de 
instituțiile, oficiile, organele și agențiile 
UE;

Or. en

Amendamentul 59
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în etapa dialogului 
neoficial dintre ea însăși și statele membre, 
să asigure transparența și accesul la 
documente și informații cu privire la 
procedurile EU Pilot legate de petițiile 
primite; invită Comisia să adopte o 
abordare diferită în investigarea cazurilor 
de încălcare a legislației UE și să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor care nu se bazează exclusiv pe 
mecanismul EU Pilot;

9. invită Comisia, în etapa dialogului 
neoficial dintre ea însăși și statele membre, 
să asigure transparența și accesul la 
documente și informații în ceea ce privește 
procedurile EU Pilot legate de petițiile 
primite, precum și transparența deplină și 
accesul integral la procedurile EU Pilot și 
cele legate de constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor care au fost finalizate deja; 
invită Comisia ca în cazurile de încălcare a 
legislației UE să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor care 
nu se bazează exclusiv pe mecanismul 
EU Pilot;

Or. 

Amendamentul 60
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită Comisia, în etapa dialogului 
neoficial dintre ea însăși și statele membre, 
să asigure transparența și accesul la 
documente și informații cu privire la 
procedurile EU Pilot legate de petițiile 
primite; invită Comisia să adopte o 
abordare diferită în investigarea cazurilor 
de încălcare a legislației UE și să inițieze 
proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor care nu se bazează exclusiv pe 
mecanismul EU Pilot;

9. invită Comisia, în etapa dialogului 
neoficial dintre ea însăși și statele membre, 
să asigure transparența deplină și accesul 
la documente și informații cu privire la 
procedurile EU Pilot și de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, în special cele 
legate de petițiile primite; invită Comisia 
să adopte o abordare diferită în 
investigarea cazurilor de încălcare a 
legislației UE și să inițieze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor care 
nu se bazează exclusiv pe mecanismul EU 
Pilot;

Or. en

Amendamentul 61
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. . subliniază importanța măsurilor 
adoptate pentru a spori transparența 
deciziilor luate în cadrul procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 
reamintește că, în 2014, Comisia a creat, pe 
site-ul Europa, o platformă centralizată 
conținând informații complete cu privire la 
încălcări; subliniază că, în rapoartele sale 
anuale privind monitorizarea aplicării 
dreptului UE, Comisia oferă 
Parlamentului și publicului informații cu 
privire la dosarele EU Pilot și de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor;

10. subliniază importanța măsurilor 
adoptate pentru a spori transparența 
deciziilor luate în cadrul procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 
reamintește că, în 2014, Comisia a creat, pe 
site-ul Europa, o platformă centralizată 
conținând informații complete cu privire la 
încălcări; invită Comisia să ofere 
Parlamentului European și publicului în 
rapoartele sale anuale privind 
monitorizarea aplicării dreptului UE, toate 
informațiile legate de dosarele EU Pilot și 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

Or. en
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Amendamentul 62
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază faptul că problema 
conflictelor de interese este mai amplă 
decât cazurile de „uși turnante” și insistă 
asupra faptului că trebuie elaborate 
norme suplimentare și criterii mai stricte 
pentru a garanta, fără rezerve, că deciziile 
și legislația sunt luate din motive de 
interes general;

Or. en

Amendamentul 63
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sprijină angajamentul 
Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 
transparenței activităților de lobby din UE; 
sprijină angajamentul Comisiei de a pune 
în aplicare normele orizontale revizuite 
privind grupurile de experți, inclusiv în 
ceea ce privește transparența și conflictele 
de interese; subliniază importanța 
înregistrării persoanelor și organizațiilor 
care reprezintă interesele private în 
Registrul de transparență, astfel încât 
numirile să poată fi făcute în conformitate 
cu normele orizontale;

11. sprijină angajamentul 
Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 
transparenței activităților de lobby din UE; 
ia act de angajamentul Comisiei de a pune 
în aplicare normele orizontale revizuite 
privind grupurile de experți, inclusiv în 
ceea ce privește transparența și conflictele 
de interese; subliniază importanța 
înregistrării persoanelor și organizațiilor 
care reprezintă interesele private în 
Registrul de transparență, incluzându-se 
obligația firmelor juridice care practică 
activități de lobby de a-și declara toți 
clienții; invită Ombudsmanul să 
investigheze și să raporteze orice posibil 
conflict de interese în activitățile și 
practicile grupurilor de experți și în 
numirea membrilor lor, pentru a asigura 
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transparența deplină și respectarea 
deplină a normelor obligatorii din punct 
de vedere juridic;

Or. en

Amendamentul 64
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11 sprijină angajamentul 
Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 
transparenței activităților de lobby din UE; 
sprijină angajamentul Comisiei de a pune 
în aplicare normele orizontale revizuite 
privind grupurile de experți, inclusiv în 
ceea ce privește transparența și conflictele 
de interese; subliniază importanța 
înregistrării persoanelor și organizațiilor 
care reprezintă interesele private în 
Registrul de transparență, astfel încât 
numirile să poată fi făcute în conformitate 
cu normele orizontale;

11. sprijină pe deplin angajamentul 
Ombudsmanului în favoarea îmbunătățirii 
transparenței activităților de lobby din UE; 
sprijină angajamentul Comisiei de a pune 
în aplicare normele orizontale revizuite 
privind grupurile de experți, inclusiv în 
ceea ce privește transparența și conflictele 
de interese; subliniază importanța 
înregistrării persoanelor și organizațiilor 
care reprezintă interesele private în 
Registrul de transparență, astfel încât 
numirile să poată fi făcute în conformitate 
cu normele orizontale;

Or. 

Amendamentul 65
Kosma Złotowski

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că orice tip de acțiuni 
întreprinse de Comisie în relațiile cu 
statele membre ar trebui să fie 
proporționale, justificate și decurgând din 
competențele atribuite direct în tratat; 
condamnă toate cazurile de intervenție 
nejustificată a instituțiilor europene în 
politica internă și subminarea 
competențelor guvernelor alese în mod 
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democratic; solicită Ombudsmanului să 
monitorizeze toate formele de implicare a 
comisarilor în campaniile electorale din 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 66
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. salută acordul tripartit dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisia Europeană, care reprezintă un 
pas înainte către consolidarea normelor 
existente privind activitatea de lobby și 
eliminarea lacunelor; cu toate acestea, 
consideră că instituțiile nu ar trebui să se 
oprească aici, ci ar trebui să continue să 
adopte măsuri legislative obligatorii 
pentru toate instituțiile și agențiile UE;

Or. 

Amendamentul 67
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază importanța practicii 
existente din octombrie 2018 de afișare în 
Registrul de transparență a listei de 
reuniuni pe care solicitanții înregistrării 
le au cu comisarii, membrii cabinetelor 
acestora și directorii generali;

12. subliniază că este necesar ca toate 
informațiile cu privire la influența 
lobbiștilor să fie puse la dispoziție în mod 
gratuit, să fie pe deplin comprehensibile și 
ușor accesibile publicului, 
îmbunătățindu-se precizia datelor din 
Registrul de transparență al UE; subliniază 
că trebuie asigurată transparența deplină 
a finanțării tuturor reprezentanților 
grupurilor de interese și solicită 
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suspendarea tuturor organizațiilor care 
încalcă normele privind ușile turnante;

Or. en

Amendamentul 68
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă faptul că discriminarea de 
gen și reprezentarea de gen rămâne o 
problemă în cadrul instituțiilor europene; 
ia act cu îngrijorare de constatările din 
cazul 366/2017/AMF și îndeamnă 
insistent Banca Europeană de Investiții 
(BEI) să respecte pe deplin recomandările 
Ombudsmanului în ceea ce privește 
reprezentarea echilibrată a tuturor 
genurilor în posturile de conducere;

Or. en

Amendamentul 69
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază necesitatea unui acord 
interinstituțional privind un registru de 
transparență care să cuprindă Parlamentul 
European, Comisia și Consiliul; sprijină 
activitatea desfășurată în cadrul primelor 
reuniuni de orientare și negocieri care au 
început în ianuarie 2018;

13. subliniază necesitatea adoptării 
unui act juridic pentru a face registrul de 
transparență imperativ și obligatoriu din 
punct de vedere juridic pentru toate 
instituțiile și agențiile UE și părțile terțe, 
asigurând astfel deplina transparență a 
activității de lobby;

Or. en
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Amendamentul 70
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază necesitatea unui acord 
interinstituțional privind un registru de 
transparență care să cuprindă Parlamentul 
European, Comisia și Consiliul; sprijină 
activitatea desfășurată în cadrul primelor 
reuniuni de orientare și negocieri care au 
început în ianuarie 2018;

13. subliniază necesitatea unui acord 
interinstituțional privind un registru de 
transparență care să cuprindă Parlamentul 
European, Comisia și Consiliul și agențiile 
UE; sprijină activitatea desfășurată în 
cadrul primelor reuniuni de orientare și 
negocieri care au început în ianuarie 2018; 
încurajează instituțiile să ia în 
considerare măsurile practice care ar 
putea conduce la un acord rapid și 
eficient;

Or. 

Amendamentul 71
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază necesitatea unui acord 
interinstituțional privind un registru de 
transparență care să cuprindă Parlamentul 
European, Comisia și Consiliul; sprijină 
activitatea desfășurată în cadrul primelor 
reuniuni de orientare și negocieri care au 
început în ianuarie 2018;

13. subliniază necesitatea urgentă a 
unui acord interinstituțional privind un 
registru de transparență obligatoriu care să 
cuprindă Parlamentul European, Comisia și 
Consiliul și toate activitățile 
funcționarilor, indiferent de rang; sprijină 
activitatea desfășurată în cadrul primelor 
reuniuni de orientare și negocieri care au 
început în ianuarie 2018, dar regretă faptul 
că textul actual acoperă numai 
funcționarii de rang înalt;

Or. en
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Amendamentul 72
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută ancheta Ombudsmanului 
din 2018 cu privire la procedura de 
numire a Secretarului General al 
Comisiei și ia act de constatările sale 
referitoare la patru cazuri de administrare 
defectuoasă în procesul de numire;

Or. 

Amendamentul 73
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act cu îngrijorare de faptul că 
actuala Comisie nu a instituit o procedură 
de numire specifică pentru Secretarul 
General și solicită noii Comisii să facă 
acest lucru;

14. regretă faptul că Comisia a refuzat 
să pună în aplicare recomandările 
Ombudsmanului în cazul Selmayr, în 
ciuda sprijinului larg acordat de 
Parlament recomandărilor 
Ombudsmanului; ia act cu îngrijorare de 
faptul că actuala Comisie nu a instituit o 
procedură de numire specifică pentru 
Secretarul General și solicită noii Comisii 
să facă acest lucru, asigurând aplicarea 
celor mai înalte standarde de 
transparență, etică și stat de drept;

Or. en

Amendamentul 74
Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)



AM\1192349RO.docx 39/49 PE641.268v03-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. ia act cu îngrijorare de scăderea 
ratei de conformitate a Comisiei 
Europene față de recomandările, 
sugestiile și soluțiile propuse de 
Ombudsmanul European; invită Comisia 
să își îmbunătățească angajamentul de a 
rezolva toate cazurile de administrare 
defectuoasă constatate de Ombudsman în 
activitățile sale;

Or. en

Amendamentul 75
Ádám Kósa, Peter Jahr

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze punerea în aplicare a noului 
Regulament de procedură al 
Parlamentului European pentru audierile 
comisarilor desemnați, în special cele 
prevăzute la anexa VII articolul 2, din 
perspectiva transparenței și a 
obiectivității;

Or. en

Amendamentul 76
Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. sprijină propunerea adoptată de 15. ia act de propunerea adoptată de 
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Comisie la 31 ianuarie 2018 privind un nou 
Cod de conduită pentru membrii Comisiei 
Europene; sprijină consolidările prevăzute 
de noul cod, și anume prelungirea 
perioadei de notificare obligatorie a 
activităților desfășurate după încheierea 
mandatului și interzicerea ca foștii 
comisari să desfășoare activități de lobby 
în cadrul Comisiei;

Comisie la 31 ianuarie 2018 privind un nou 
Cod de conduită pentru membrii Comisiei 
Europene; consideră că trebuie să se 
consolideze în continuare dispozițiile din 
cod, în special cele referitoare la 
prelungirea perioadei de notificare 
obligatorie a activităților desfășurate după 
încheierea mandatului și la sancțiunile 
aplicabile foștilor comisari în cazul 
încălcării interdicției de a desfășura 
activități de lobby în cadrul Comisiei;

Or. en

Amendamentul77
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că transparența este o 
componentă esențială a statului de drept, 
iar asigurarea respectării acesteia în 
întregul proces legislativ afectează 
materializarea efectivă a dreptului de vot 
și a dreptului de a candida în alegeri, 
precum și a altor drepturi, și anume 
dreptul de exprimare și, în special, 
libertatea de exprimare și dreptul de a 
primi informații. consideră, de asemenea, 
că crearea unei cetățenii europene active 
necesită o marjă pentru controlul public, 
revizuirea și evaluarea procesului, 
precum și pentru o eventuală contestare a 
rezultatului; subliniază că aceasta ar 
contribui la familiarizarea treptată cu 
conceptele de bază ale procesului 
legislativ și ar promova elementele 
participative ale vieții democratice a 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 78
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută eforturile continue ale 
Ombudsmanului de a influența 
schimbarea instituțiilor UE prin 
participarea la consultări publice care au 
legătură cu activitatea sa; salută sugestiile 
sale de îmbunătățire a transparenței 
modelului UE de evaluare a riscurilor în 
lanțul alimentar, printre care publicarea 
de către Agenția Europeană pentru 
Siguranța Alimentară a ordinilor de zi și a 
proceselor-verbale ale reuniunilor legate 
de evaluarea riscurilor;

Or. 

Amendamentul 79
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. o încurajează să își continue 
ancheta din proprie inițiativă privind 
transparența EMA și a cererilor depuse în 
prealabil de către întreprinderile 
farmaceutice pentru interacțiunea de 
autorizare pe piață, și consultarea publică 
care s-a desfășurat până în ianuarie 
2019;

Or. 

Amendamentul 80
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. sprijină Ombudsmanul în 
sensibilizarea instituțiilor UE pentru 
politici mai ferme de combatere a 
hărțuirii;

Or. 

Amendamentul 81
Alex Agius Saliba

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. sprijină inițiativa Ombudsmanului 
de monitorizare a mișcării #MeToo și 
solicită să se monitorizeze în continuare 
ce politici de combatere a hărțuirii sunt 
puse în aplicare de administrația UE;

Or. en

Amendamentul 82
Marie-Pierre Vedrenne, Yana Toom, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze conformitatea Sistemului 
comun de asigurări de sănătate (SCAS) cu 
UNCPRD; îndeamnă Comisia să 
actualizeze textul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare (DGA), care guvernează 
funcționarea SCAS în ceea ce privește 
cheltuielile medicale ale persoanelor cu 
dizabilități sau cu boli grave;

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze conformitatea Sistemului 
comun de asigurări de sănătate (SCAS) cu 
UNCPRD; îndeamnă Comisia să 
actualizeze textul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare (DGA), care guvernează 
funcționarea SCAS în ceea ce privește 
cheltuielile medicale ale persoanelor cu 
dizabilități sau cu boli grave; invită 
Ombudsmanul să asigure punerea 
deplină în aplicare a Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități de către administrația UE în 
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ansamblu;

Or. fr

Amendamentul 83
Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze conformitatea Sistemului 
comun de asigurări de sănătate (SCAS) cu 
UNCPRD; îndeamnă Comisia să 
actualizeze textul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare (DGA), care guvernează 
funcționarea SCAS în ceea ce privește 
cheltuielile medicale ale persoanelor cu 
dizabilități sau cu boli grave;

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze conformitatea Sistemului 
comun de asigurări de sănătate (SCAS) cu 
UNCPRD; îndeamnă Comisia să 
actualizeze textul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare (DGA), care guvernează 
funcționarea SCAS în ceea ce privește 
cheltuielile medicale și cheltuielile legate 
de amenajarea corespunzătoare la locul 
de muncă pentru persoanele cu dizabilități 
sau cu boli grave;

Or. en

Amendamentul 84
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
monitorizeze conformitatea Sistemului 
comun de asigurări de sănătate (SCAS) cu 
UNCPRD; îndeamnă Comisia să 
actualizeze textul dispozițiilor generale de 
punere în aplicare (DGA), care guvernează 
funcționarea SCAS în ceea ce privește 
cheltuielile medicale ale persoanelor cu 
dizabilități sau cu boli grave;

17. îndeamnă Ombudsmanul să 
continue monitorizarea conformității 
Sistemului comun de asigurări de sănătate 
(SCAS) cu UNCPRD; îndeamnă Comisia 
să actualizeze textul dispozițiilor generale 
de punere în aplicare (DGA), care 
guvernează funcționarea SCAS în ceea ce 
privește cheltuielile medicale ale 
persoanelor cu dizabilități sau cu boli 
grave;
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Or. 

Amendamentul 85
Alex Agius Saliba

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută recomandările practice ale 
Ombudsmanului cu privire la 
accesibilitatea procedurilor de selecție ale 
Oficiului European pentru Selecția 
Personalului (EPSO) pentru candidații cu 
deficiențe de vedere; invită Ombudsmanul 
să monitorizeze conformitatea deplină a 
EPSO cu cerințele de accesibilitate 
aplicabile procedurilor de selecție online; 
invită Ombudsmanul să dea curs 
propunerilor sale privind tehnologiile de 
asistență în timpul testelor pe calculator, 
care au loc în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 86
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. sprijină eforturile 
Ombudsmanului de a facilita participarea 
cetățenilor la procesul de elaborare a 
politicilor UE; solicită Ombudsmanului 
să continue să urmărească utilizarea 
instrumentului ICE, inclusiv 
monitorizarea punerii în aplicare a 
Regulamentului revizuit ICE;

Or. en
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Amendamentul 87
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că rolul 
Ombudsmanului European a evoluat în 
timp de la crearea sa, de la prevenirea 
administrării defectuoase la promovarea 
bunei administrări; consideră că evoluția 
logicii acestei tendințe este de a continua 
eforturile de a promova în mod proactiv și 
în timp util o mai bună administrare și 
cele mai bune practici administrative;

Or. en

Amendamentul 88
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută ancheta sa privind modul în 
care Agenția Europeană pentru Siguranță 
tratează rapoartele de securitate, ceea ce a 
dus la schimbarea practicii agenției, astfel 
încât cei care raportează preocupările 
legate de siguranță să primească un 
răspuns;

Or. 

Amendamentul 89
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută Premiul pentru bună 18. salută inițiativa Ombudsmanului 
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administrare acordat de Ombudsman, care 
recunoaște eforturile depuse de funcționarii 
UE pentru a găsi soluții inovatoare de 
aplicare a unor politici accesibile pentru 
cetățeni;

de a acorda Premiul pentru bună 
administrare, care recunoaște eforturile 
depuse de funcționarii UE pentru a găsi 
soluții inovatoare de aplicare a unor politici 
accesibile pentru cetățeni;

Or. 

Amendamentul 90
Marie-Pierre Vedrenne, Yana Toom, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reamintește și dorește să sublinieze 
angajamentul Ombudsmanului față de un 
nivel ridicat de transparență, din partea 
europeană, pe parcursul negocierilor 
privind acordul de retragere a Regatului 
Unit;

Or. fr

Amendamentul 91
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. își reia solicitarea sa îndelung 
repetată de a transforma actualul Cod al 
bunei conduite administrative într-un 
regulament obligatoriu pentru toate 
instituțiile, agențiile UE și părțile terțe;

Or. en

Amendamentul 92
Agnès Evren, Peter Jahr
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează Ombudsmanul să își 
continue colaborarea cu omologii săi la 
nivel național prin intermediul Rețelei 
Europene a Ombudsmanilor;

19. încurajează Ombudsmanul să își 
continue colaborarea cu omologii săi la 
nivel național prin intermediul Rețelei 
Europene a Ombudsmanilor; subliniază 
necesitatea de a se intensifica cooperarea 
dintre diverși mediatori naționali;

Or. fr

Amendamentul 93
Alexis Georgoulis

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își exprimă aprecierea pentru 
cooperarea excelentă a Ombudsmanului și a 
echipei sale cu Comisia pentru petiții;

20. își exprimă aprecierea pentru 
cooperarea excelentă a Ombudsmanului și a 
echipei sale cu Comisia pentru petiții și 
Parlamentul European; subliniază 
necesitatea de a urmări în mod obiectiv 
plângerile și de a întreprinde inițiative 
strategice fără a asigura un tratament 
privilegiat al Parlamentului European din 
cauza legăturii statutare a celor două 
instituții;

Or. en

Amendamentul 94
Cristian Terheș

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își exprimă aprecierea pentru 
cooperarea excelentă a Ombudsmanului și 
a echipei sale cu Comisia pentru petiții;

20. își exprimă aprecierea pentru 
cooperarea excelentă și fructuoasă a 
Ombudsmanului și a echipei sale cu 
Comisia pentru petiții;

Or. 

Amendamentul 95
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că noua propunere de 
statut a Ombudsmanului European 
adoptată de Parlament reprezintă, de 
asemenea, o recunoaștere a activității 
desfășurate de dna O’Reilly și, într-o 
anumită măsură, urmărește să aprobe și 
să consolideze abordarea sa în cadrul 
biroului Ombudsmanului;

Or. en

Amendamentul 96
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. reamintește că noul proiect de 
statut al Ombudsmanului European, 
adoptat recent de Parlament, conține o 
dispoziție de incompatibilitate pe o 
perioadă de 3 ani înainte ca un deputat în 
Parlamentul European să fie eligibil 
pentru biroul Ombudsmanului;
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Or. en

Amendamentul 97
Margrete Auken, Eleonora Evi, Mario Furore

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. insistă asupra importanței cruciale 
de a păstra independența și integritatea 
Ombudsmanului, printre altele, 
asigurându-se că biroul este deținut de 
persoane fără afilieri politice evidente, 
conflicte de interese și cu o etică 
ireproșabilă;

Or. en

Amendamentul 98
Alex Agius Saliba

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. recunoaște excelenta cooperare cu 
Ombudsmanul în timpul mandatului său 
și invită viitorul Ombudsman să continue 
acest nivel de cooperare și dialog 
structural cu Comisia pentru petiții pentru 
a îmbunătăți în continuare calitatea 
administrației UE și accesibilitatea și 
calitatea serviciilor pe care le oferă 
cetățenilor noștri;

Or. en


