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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.11.2017 A8-0328/1 

Grozījums Nr.  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību un piekļuvi dokumentiem un 

informācijai attiecībā uz EU Pilot 

procedūrām saistībā ar saņemtajiem 

lūgumrakstiem un EU Pilot un pārkāpuma 

procedūrām, kas jau ir izbeigtas; uzsver, ka 

ir svarīgi, lai Komisija šajā saistībā regulāri 

sazinātos ar Eiropas Parlamentu; rosina 

turpināt Ombuda stratēģisko izmeklēšanu 

par to, kā Komisija izskata sūdzības par 

pārkāpumiem saskaņā ar EU Pilot 

procedūru, un mudina Ombudu apņēmīgi 

un modri turpināt šīs lietas izmeklēšanu 

2017. gadā; 

14. aicina Komisiju nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību un piekļuvi dokumentiem un 

informācijai attiecībā uz EU Pilot 

procedūrām saistībā ar saņemtajiem 

lūgumrakstiem un EU Pilot un pārkāpuma 

procedūrām, kas jau ir izbeigtas; uzsver, ka 

ir svarīgi, lai Komisija šajā saistībā regulāri 

sazinātos ar Eiropas Parlamentu; rosina 

turpināt Ombuda stratēģisko izmeklēšanu 

par to, kā Komisija izskata sūdzības par 

pārkāpumiem saskaņā ar EU Pilot 

procedūru, un mudina Ombudu apņēmīgi 

un modri turpināt šīs lietas izmeklēšanu 

2017. gadā; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Grozījums Nr.  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a pauž dziļu nožēlu par to, ka 

pienākumu neizpildes procedūras 

NIF 2014/4231 par līgumu uz noteiktu 

laiku nepareizu izmantošanu Itālijas 

vispārējā publiskajā pārvaldē īstenošanā, 

pārkāpjot Direktīvu 1999/70/EK, ir 

pieļauts vairākkārtējs nokavējums; aicina 

Ombudu pastiprināt centienus šajā 

jautājumā, lai efektīvi aizsargātu 

iedzīvotāju tiesības;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Grozījums Nr.  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. atzinīgi vērtē Ombuda apņemšanos 

panākt visaugstāko pārredzamības līmeni 

ES lēmumu pieņemšanas procesā; uzsver, 

ka ir nepieciešams uzraudzīt Ombuda 

ieteikumu par pārredzamību trialogos 

īstenošanu; aicina Padomi un Komisiju 

publicēt būtisko informāciju par trialogos 

pieņemtajiem lēmumiem; turklāt atkārtoti 

uzsver, ka nepieciešama pilnīga un 

pastiprināta pārredzamība tirdzniecības 

nolīgumos un sarunās, un aicina Ombudu 

turpināt centienus, lai uzraudzītu 

pārredzamību sarunās par visiem ES 

tirdzniecības nolīgumiem ar trešām 

valstīm, vienlaikus paturot prātā, ka šai 

pārredzamībai nevajadzētu apdraudēt ES 

nostāju sarunās;  

15. atzinīgi vērtē Ombuda apņemšanos 

panākt visaugstāko pārredzamības līmeni 

ES lēmumu pieņemšanas procesā; uzsver, 

ka ir nepieciešams uzraudzīt Ombuda 

ieteikumu par pārredzamību trialogos 

īstenošanu; aicina Padomi un Komisiju 

publicēt visu informāciju par trialogos 

pieņemtajiem lēmumiem; turklāt atkārtoti 

uzsver, ka nepieciešama pilnīga un 

pastiprināta pārredzamība tirdzniecības 

nolīgumos un sarunās, un aicina Ombudu 

turpināt centienus, lai uzraudzītu 

pārredzamību sarunās par visiem ES 

tirdzniecības nolīgumiem ar trešām 

valstīm; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Grozījums Nr.  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. aicina palielināt pārredzamību ES 

ekonomikas un finanšu lēmumu 

pieņemšanas procesos, jo īpaši Eiropas 

Centrālās bankas veiktās banku 

uzraudzības jomā; turklāt atbalsta Ombuda 

ieteikumus palielināt Eiropas Investīciju 

bankas un Eurogrupas pārredzamību un 

pastiprināt to iekšējos ētikas noteikumus, 

vienlaikus atzīstot Ombuda nesenos 

centienus šajā saistībā un to, ka Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 nav piemērojama 

Eurogrupai, jo Līgumu izpratnē tā nav 

iestāde vai struktūra; aicina nodrošināt, ka 

tiek ievēroti Ombuda ieteikumi par EIB 

sūdzību izskatīšanas mehānismu (EIB-

CM), un uzsver neatkarīga sūdzību 

izskatīšanas mehānisma nozīmi; aicina 

Ombudu aktīvāk iesaistīties, lai 

nodrošinātu, ka jaunais EIB-CM arī 

turpmāk ir uzticams un efektīvs 

mehānisms, vienlaikus atbilstot darbības 

neatkarības, pārredzamības, pieejamības, 

savlaicīguma un atbilstošu resursu 

principiem; 

17. aicina nodrošināt pilnīgu 

pārredzamību ES ekonomikas un finanšu 

lēmumu pieņemšanas procesos, jo īpaši 

Eiropas Centrālās bankas veiktās banku 

uzraudzības jomā; turklāt atbalsta Ombuda 

ieteikumus palielināt Eiropas Investīciju 

bankas un Eurogrupas pārredzamību un 

pastiprināt to iekšējos ētikas noteikumus, 

vienlaikus atzīstot Ombuda nesenos 

centienus šajā saistībā un to, ka Regula 

(EK) Nr. 1049/2001 nav piemērojama 

Eurogrupai, jo Līgumu izpratnē tā nav 

iestāde vai struktūra; aicina nodrošināt, ka 

tiek ievēroti Ombuda ieteikumi par EIB 

sūdzību izskatīšanas mehānismu (EIB-

CM), un uzsver neatkarīga sūdzību 

izskatīšanas mehānisma nozīmi; aicina 

Ombudu aktīvāk iesaistīties, lai 

nodrošinātu, ka jaunais EIB-CM arī 

turpmāk ir uzticams un efektīvs 

mehānisms, vienlaikus atbilstot darbības 

neatkarības, pārredzamības, pieejamības, 

savlaicīguma un atbilstošu resursu 

principiem; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Grozījums Nr.  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību un 

aicina Komisiju pilnībā ievērot Ombuda 

ieteikumus par ES pārredzamības reģistra 

uzlabošanu un izveidot to par obligātu 

galveno visu ES iestāžu un aģentūru 

pārredzamības centru; uzsver, ka šajā 

sakarā būtu jānosaka skaidra rīcība un 

saskaņoti un efektīvi termiņi; uzsver, ka ir 

svarīgi nodrošināt lielāku pārredzamību, 

tostarp attiecībā uz informāciju par 

finansējumu, interešu grupām un 

finansiālajām interesēm;  

22. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību un 

aicina Komisiju pilnībā ievērot Ombuda 

ieteikumus par ES pārredzamības reģistra 

uzlabošanu un izveidot to par pilnībā 

obligātu un juridiski saistošu galveno visu 

ES iestāžu, aģentūru un interešu pārstāvju 

pārredzamības centru; uzsver, ka šajā 

sakarā būtu jānosaka skaidra rīcība un 

saskaņoti un efektīvi termiņi ES tiesību 

akta pieņemšanai; uzsver pilnīgas 

pārredzamības nozīmi, tostarp attiecībā uz 

informāciju par finansējumu, interešu 

grupām un finansiālajām interesēm;  

Or. en 

 

 


