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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0328/1 

Muudatusettepanek  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal 

2017/2126(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. palub komisjonil suurendada 

läbipaistvust ning juurdepääsu 

dokumentidele ja teabele eelkõige saadud 

petitsioonidega seotud EU Piloti 

menetlustes ning seoses juba lõpetatud EU 

Piloti ja rikkumismenetlustega; rõhutab, 

kui tähtis on, et komisjon tagaks 

parlamendile korrapärase ülevaate; ergutab 

ombudsmani jätkama strateegilist uurimist, 

mis käsitleb komisjoni läbipaistvust 

rikkumisi käsitlevate kaebuste 

lahendamisel EU Piloti menetluse raames, 

ja õhutab ombudsmani 2017. aastal 

uurimise jätkamisel otsusekindlusele ja 

valvsusele; 

14. palub komisjonil tagada täielik 

läbipaistvus ning juurdepääs 

dokumentidele ja teabele eelkõige saadud 

petitsioonidega seotud EU Piloti 

menetlustes ning seoses juba lõpetatud EU 

Piloti ja rikkumismenetlustega; rõhutab, 

kui tähtis on, et komisjon tagaks 

parlamendile korrapärase ülevaate; ergutab 

ombudsmani jätkama strateegilist uurimist, 

mis käsitleb komisjoni läbipaistvust 

rikkumisi käsitlevate kaebuste 

lahendamisel EU Piloti menetluse raames, 

ja õhutab ombudsmani 2017. aastal 

uurimise jätkamisel otsusekindlusele ja 

valvsusele; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Muudatusettepanek  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal 

2017/2126(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. väljendab sügavat kahetsust 

järjestikuste viivituste pärast seoses 

rikkumismenetlusega NIF 2014/4231, mis 

käsitleb tähtajaliste lepingute 

kuritarvitamist Itaalia avalikus sektoris 

vastuolus direktiiviga 1999/70/EÜ; kutsub 

ombudsmani selles küsimuses 

suurematele jõupingutustele, et tõhusalt 

kodanike õigusi kaitsta;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Muudatusettepanek  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal 

2017/2126(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. tunnustab ombudsmani 

otsusekindlust saavutada ELi 

otsustamisprotsessis ülim läbipaistvus; 

rõhutab vajadust jälgida ombudsmani 

soovituste rakendamist, mis käsitlevad 

kolmepoolsete kohtumiste läbipaistvust; 

kutsub nõukogu ja komisjoni üles 

avaldama kolmepoolsetel kohtumistel 

tehtud otsuseid käsitlevat asjakohast 

teavet; kordab ühtlasi, et 

kaubanduslepingutes ja läbirääkimistel on 

vaja täielikku ja suuremat läbipaistvust, 

ning kutsub ombudsmani üles jätkama 

jõupingutusi läbipaistvuse jälgimisel kõigi 

ELi kaubanduslepingute läbirääkimistel 

kolmandate riikidega, pidades samas 

meeles, et see ei tohiks kahjustada ELi 

läbirääkimispositsiooni;  

15. tunnustab ombudsmani 

otsusekindlust saavutada ELi 

otsustamisprotsessis ülim läbipaistvus; 

rõhutab vajadust jälgida ombudsmani 

soovituste rakendamist, mis käsitlevad 

kolmepoolsete kohtumiste läbipaistvust; 

kutsub nõukogu ja komisjoni üles 

avaldama kogu kolmepoolsetel kohtumistel 

tehtud otsuseid käsitlevat teavet; kordab 

ühtlasi, et kaubanduslepingutes ja 

läbirääkimistel on vaja täielikku ja 

suuremat läbipaistvust, ning kutsub 

ombudsmani üles jätkama jõupingutusi 

läbipaistvuse jälgimisel kõigi ELi 

kaubanduslepingute läbirääkimistel 

kolmandate riikidega; 

Or. en 



 

AM\1138889ET.docx  PE611.534v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.11.2017 A8-0328/4 

Muudatusettepanek  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 
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Marlene Mizzi 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. nõuab suuremat läbipaistvust ELi 

majandus- ja finantsotsuste tegemise 

protsessis, eelkõige Euroopa Keskpanga 

teostatava pangandusjärelevalve 

valdkonnas; toetab lisaks ombudsmani 

soovitusi suurendada Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) ja eurorühma 

läbipaistvust ning tugevdada nende 

sisemisi eetikareegleid, tunnustades samas 

ombudsmani hiljutisi jõupingutusi selles 

vallas ja võttes teadmiseks asjaolu, et 

määrus (EÜ) nr 1049/2001 ei ole 

eurorühma suhtes kohaldatav, kuna see ei 

ole aluslepingute mõistes institutsioon ega 

organ; palub järgida ombudsmani soovitusi 

Euroopa Investeerimispanga kaebuste 

lahendamise mehhanismi läbivaatamise 

kohta ja rõhutab sõltumatu kaebuste 

esitamise mehhanismi tähtsust; kutsub 

ombudsmani üles aktiivsemalt tegutsema, 

tagamaks, et uus EIP kaebuste lahendamise 

mehhanism jääb usaldusväärseks ja 

tõhusaks ning seejuures peetakse kinni 

tegevuse sõltumatuse, läbipaistvuse, 

juurdepääsetavuse ja ajakohasuse ja 

vahendite piisavuse põhimõtetest; 

17. nõuab täielikku läbipaistvust ELi 

majandus- ja finantsotsuste tegemise 

protsessis, eelkõige Euroopa Keskpanga 

teostatava pangandusjärelevalve 

valdkonnas; toetab lisaks ombudsmani 

soovitusi suurendada Euroopa 

Investeerimispanga (EIP) ja eurorühma 

läbipaistvust ning tugevdada nende 

sisemisi eetikareegleid, tunnustades samas 

ombudsmani hiljutisi jõupingutusi selles 

vallas ja võttes teadmiseks asjaolu, et 

määrus (EÜ) nr 1049/2001 ei ole 

eurorühma suhtes kohaldatav, kuna see ei 

ole aluslepingute mõistes institutsioon ega 

organ; palub järgida ombudsmani soovitusi 

Euroopa Investeerimispanga kaebuste 

lahendamise mehhanismi läbivaatamise 

kohta ja rõhutab sõltumatu kaebuste 

esitamise mehhanismi tähtsust; kutsub 

ombudsmani üles aktiivsemalt tegutsema, 

tagamaks, et uus EIP kaebuste lahendamise 

mehhanism jääb usaldusväärseks ja 

tõhusaks ning seejuures peetakse kinni 

tegevuse sõltumatuse, läbipaistvuse, 

juurdepääsetavuse ja ajakohasuse ja 

vahendite piisavuse põhimõtetest; 

Or. en 
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Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. toetab ombudsmani pühendumust 

parandada ELi lobitöö läbipaistvust ja 

kutsub komisjoni üles täielikult järgima 

ombudsmani soovitusi ELi 

läbipaistvusregistri täiustamiseks, muutes 

selle kõigi ELi institutsioonide ja asutuste 

kohustuslikuks läbipaistvusplatvormiks; 

rõhutab, et selleks tuleks võtta selgeid 

meetmeid ning koostada sidusad ja tõhusad 

töökavad; rõhutab suurema läbipaistvuse 

tähtsust, sealhulgas rahastamist, huvirühmi 

ja finantshuvisid käsitleva teabe puhul;  

22. toetab ombudsmani pühendumust 

parandada ELi lobitöö läbipaistvust ja 

kutsub komisjoni üles täielikult järgima 

ombudsmani soovitusi ELi 

läbipaistvusregistri täiustamiseks, muutes 

selle kõigile ELi institutsioonidele, 

asutustele ja huvide esindajatele täielikult 

kohustuslikuks ja õiguslikult siduvaks 

keskseks läbipaistvusplatvormiks; rõhutab, 

et tuleks võtta selgeid meetmeid ning 

koostada sidusad ja tõhusad töökavad ELi 

seadusandliku akti vastuvõtmiseks; 

rõhutab täieliku läbipaistvuse tähtsust, 

sealhulgas rahastamist, huvirühmi ja 

finantshuvisid käsitleva teabe puhul;  

Or. en 

 

 


