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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 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; on seisukohal, et 

põhjendamatud viivitused algatatud 

rikkumismenetlustes ja EU Piloti 

menetlustes või lõpliku tulemuse 

puudumine võivad samuti osutuda 

haldusomavoliks; 

Or. en 
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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 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 kolmepoolsetel kohtumistel 

tehtud otsuseid käsitlevat teavet, 

sealhulgas eelkõige iga liikmesriigi 

seisukohti eri küsimustes; on seisukohal, 

et nõukogu töörühmade arutelude 

tulemuste avalikult kättesaadavaks 

tegemine aitaks mõista teatud otsuste 

tausta; 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; 

Or. en 
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26. kiidab heaks ombudsmani 

praktilised soovitused ametiisikute 

suhtluseks lobistidega; nõuab tungivalt, et 

ombudsman suurendaks teadlikkust neist 

soovitustest kõigi ELi institutsioonide 

töötajate seas koolituste, seminaride ja 

asjaomaste toetusmeetmete kaudu, ja 

kutsub kõiki ELi institutsioone üles 

rakendama ombudsmani hea haldustava 

eeskirja ning ÜRO tubaka tarbimise leviku 

vähendamise raamkonventsioonis esitatud 

läbipaistvusmeetmeid; 

26. kiidab heaks ombudsmani 

praktilised soovitused ametiisikute 

suhtluseks lobistidega; nõuab tungivalt, et 

ombudsman suurendaks teadlikkust neist 

soovitustest kõigi ELi institutsioonide 

töötajate seas koolituste, seminaride ja 

asjaomaste toetusmeetmete kaudu, ja 

kutsub kõiki ELi institutsioone üles 

rakendama ombudsmani hea haldustava 

eeskirja ning ÜRO tubaka tarbimise leviku 

vähendamise raamkonventsioonis esitatud 

läbipaistvusmeetmeid; nõuab uuesti 

Euroopa hea halduse tava eeskirja 

tõhusat ajakohastamist, võttes selleks 

praeguse ametiaja jooksul vastu siduva 

määruse; 

Or. en 
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  29 c. kutsub ombudsmani üles 

täiendavalt uurima ELi ametite tegevust, 

keskendudes eelkõige Euroopa 

Toiduohutusametile ja Euroopa 

Kemikaaliametile seoses Monsanto 

dokumentidega ja võimaliku kaasmõjuga 

seoses salastatuse ja huvide konfliktiga 

ning samuti seoses nende üldise mainega; 

Or. en 
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  33 b. teeb ettepaneku vaadata läbi 

Euroopa Ombudsmani põhikiri, et anda 

talle volitused uurida väidetavat määruse 

(EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu 

kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni dokumentidele) mittetäitmist 

ning teha otsused asjakohaste 

dokumentide avaldamise kohta; 

Or. en 

 

 


