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8.11.2017 A8-0328/1 

Pakeitimas 1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina Komisiją padidinti 

skaidrumą ir pagerinti prieigą prie 

dokumentų ir informacijos apie su 

gautomis peticijomis susijusias procedūras 

„EU Pilot“ ir prie programos „EU Pilot“ 

bei jau baigtų pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrų; pabrėžia, kad Komisijai svarbu 

užtikrinti reguliarius tolesnius veiksmus su 

Parlamentu; ragina Europos ombudsmeną 

toliau strategiškai tirti Komisijos 

skaidrumą nagrinėjant skundus dėl 

pažeidimo pagal procedūras „EU Pilot“, 

taip pat primygtinai ragina Europos 

ombudsmeną ryžtingai ir budriai tęsti šio 

klausimo nagrinėjimą 2017 m.; 

14. ragina Komisiją užtikrinti visišką 

skaidrumą ir pagerinti prieigą prie 

dokumentų ir informacijos apie su 

gautomis peticijomis susijusias procedūras 

„EU Pilot“ ir prie programos „EU Pilot“ 

bei jau baigtų pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrų; pabrėžia, kad Komisijai svarbu 

užtikrinti reguliarius tolesnius veiksmus su 

Parlamentu; ragina Europos ombudsmeną 

toliau strategiškai tirti Komisijos 

skaidrumą nagrinėjant skundus dėl 

pažeidimo pagal procedūras „EU Pilot“, 

taip pat primygtinai ragina Europos 

ombudsmeną ryžtingai ir budriai tęsti šio 

klausimo nagrinėjimą 2017 m.; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Pakeitimas 2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. labai apgailestauja dėl 

susikaupusio vėlavimo, susijusio su 

pažeidimo nagrinėjimo procedūra 

NIF 2014/4231 dėl piktnaudžiavimo 

terminuotosiomis darbo sutartimis Italijos 

viešajame sektoriuje pažeidžiant Direktyvą 

1999/70/EB; ragina Europos 

ombudsmeną dėti daugiau pastangų šiuo 

klausimu, kad būtų galima veiksmingai 

apsaugoti piliečių teises;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Pakeitimas 3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. mano, kad Europos ombudsmeno 

ryžtas siekti aukščiausio lygio skaidrumo 

vykstant ES sprendimų priėmimo procesui 

yra pagirtinas; pabrėžia, kad būtina stebėti, 

kaip įgyvendinamos Europos ombudsmeno 

rekomendacijos užtikrinti skaidrumą 

vykstant trišaliams dialogams; ragina 

Tarybą ir Komisiją skelbti aktualią 

informaciją apie trišalių dialogų metu 

priimtus sprendimus; taip pat pakartoja, 

kad būtinas visapusiškas ir didesnis 

skaidrumas sudarant prekybos susitarimus 

ir vykstant deryboms, ir ragina Europos 

ombudsmeną nuolat stebėti derybų dėl visų 

ES prekybos susitarimų su trečiosiomis 

šalimis skaidrumą tuo pačiu metu 

nepamirštant, kad tai neturėtų daryti 

neigiamos įtakos ES derybinei pozicijai;  

15. mano, kad Europos ombudsmeno 

ryžtas siekti aukščiausio lygio skaidrumo 

vykstant ES sprendimų priėmimo procesui 

yra pagirtinas; pabrėžia, kad būtina stebėti, 

kaip įgyvendinamos Europos ombudsmeno 

rekomendacijos užtikrinti skaidrumą 

vykstant trišaliams dialogams; ragina 

Tarybą ir Komisiją skelbti visą informaciją 

apie trišalių dialogų metu priimtus 

sprendimus; taip pat pakartoja, kad būtinas 

visapusiškas ir didesnis skaidrumas 

sudarant prekybos susitarimus ir vykstant 

deryboms, ir ragina Europos ombudsmeną 

nuolat stebėti derybų dėl visų ES prekybos 

susitarimų su trečiosiomis šalimis 

skaidrumą; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Pakeitimas 4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. ragina užtikrinti didesnį ES 

ekonominių ir finansinių sprendimų 

priėmimo proceso skaidrumą, ypač 

Europos Centrinio Banko vykdomos bankų 

priežiūros srityje; be to, pripažindamas 

Europos ombudsmeno pastarojo meto 

pastangas šioje srityje ir tai, kad 

Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 

netaikomas Euro grupei, nes ji nėra 

Sutartyse apibrėžta institucija ar įstaiga, 

remia Europos ombudsmeno 

rekomendacijas siekiant didinti Europos 

investicijų banko (EIB) ir Euro grupės 

skaidrumą bei stiprinti jų vidaus etikos 

taisykles; ragina laikytis Europos 

ombudsmeno rekomendacijų dėl EIB 

skundų nagrinėjimo tvarkos peržiūros ir 

pabrėžia nepriklausomos skundų 

nagrinėjimo tvarkos svarbą; ragina 

Europos ombudsmeną atlikti aktyvesnį 

vaidmenį užtikrinant, kad naujoji EIB 

skundų nagrinėjimo tvarka išliktų patikima 

ir veiksminga ir pagal ją būtų laikomasi 

veiklos nepriklausomumo, skaidrumo, 

prieinamumo, savalaikiškumo ir reikiamų 

išteklių principų; 

17. ragina užtikrinti visišką ES 

ekonominių ir finansinių sprendimų 

priėmimo proceso skaidrumą, ypač 

Europos Centrinio Banko vykdomos bankų 

priežiūros srityje; be to, pripažindamas 

Europos ombudsmeno pastarojo meto 

pastangas šioje srityje ir tai, kad 

Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 

netaikomas Euro grupei, nes ji nėra 

Sutartyse apibrėžta institucija ar įstaiga, 

remia Europos ombudsmeno 

rekomendacijas siekiant didinti Europos 

investicijų banko (EIB) ir Euro grupės 

skaidrumą bei stiprinti jų vidaus etikos 

taisykles; ragina laikytis Europos 

ombudsmeno rekomendacijų dėl EIB 

skundų nagrinėjimo tvarkos peržiūros ir 

pabrėžia nepriklausomos skundų 

nagrinėjimo tvarkos svarbą; ragina 

Europos ombudsmeną atlikti aktyvesnį 

vaidmenį užtikrinant, kad naujoji EIB 

skundų nagrinėjimo tvarka išliktų patikima 

ir veiksminga ir pagal ją būtų laikomasi 

veiklos nepriklausomumo, skaidrumo, 

prieinamumo, savalaikiškumo ir reikiamų 

išteklių principų; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Pakeitimas 5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. pritaria Europos ombudsmeno 

įsipareigojimui gerinti ES lobistinės 

veiklos skaidrumą ir ragina Komisiją 

visapusiškai atsižvelgti į Europos 

ombudsmeno siūlymus tobulinti ES 

skaidrumo registrą, kad jis taptų visų ES 

institucijų ir įstaigų privalomu skaidrumo 

kertiniu akmeniu; pabrėžia, kad šiuo tikslu 

reikėtų imtis aiškių veiksmų ir parengti 

nuoseklius ir veiksmingus darbo grafikus; 

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti didesnį 

skaidrumą, taip pat susijusį su informacija 

apie finansavimą, interesų grupes ir 

finansinius interesus;  

22. pritaria Europos ombudsmeno 

įsipareigojimui gerinti ES lobistinės 

veiklos skaidrumą ir ragina Komisiją 

visapusiškai atsižvelgti į Europos 

ombudsmeno siūlymus tobulinti ES 

skaidrumo registrą, kad jis taptų visų ES 

institucijų, įstaigų ir interesų grupių 

atstovų visapusiškai ir teisiškai privalomu 

skaidrumo kertiniu akmeniu; pabrėžia, kad 

siekiant priimti ES teisėkūros procedūra 

priimamą aktą reikėtų imtis aiškių 

veiksmų ir parengti nuoseklius ir 

veiksmingus darbo grafikus; pabrėžia, kad 

svarbu užtikrinti visišką skaidrumą, taip 

pat susijusį su informacija apie 

finansavimą, interesų grupes ir finansinius 

interesus;  

Or. en 

 

 

 


