
 

AM\1138952LT.docx  PE611.534v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

9.11.2017 A8-0328/6 

Pakeitimas 6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE 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 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.; mano, kad 

nepagrįstas vėlavimas nagrinėjant 

pradėtas pažeidimo nagrinėjimo ir „EU 

Pilot“ procedūras arba įtikinamo 

rezultato nebuvimas, taip pat galėtų 

priklausyti netinkamo administravimo 

sričiai; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Pakeitimas 7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE 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 aktualią 

informaciją apie trišalių dialogų metu 

priimtus sprendimus, visų pirma, be kita 

ko, kiekvienos valstybės narės poziciją 

įvairiais klausimais; mano, kad viešas 

Tarybos darbo grupių svarstymų rezultatų 

skelbimas padėtų suprasti tam tikrų 

sprendimų kilmę; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Pakeitimas 8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. palankiai vertina Europos 

ombudsmeno praktines rekomendacijas dėl 

valstybės pareigūnų ryšių su lobistais; 

primygtinai ragina Europos ombudsmeną 

didinti visų ES institucijų darbuotojų 

informuotumą apie šias rekomendacijas 

rengiant šviečiamuosius mokymus, 

seminarus ir susijusias paramos priemones 

ir ragina visas ES institucijas įgyvendinti 

Europos ombudsmeno gero administracinio 

elgesio kodeksą ir JT tabako kontrolės 

pagrindų konvencijoje nustatytas 

skaidrumo priemones; 

26. palankiai vertina Europos 

ombudsmeno praktines rekomendacijas dėl 

valstybės pareigūnų ryšių su lobistais; 

primygtinai ragina Europos ombudsmeną 

didinti visų ES institucijų darbuotojų 

informuotumą apie šias rekomendacijas 

rengiant šviečiamuosius mokymus, 

seminarus ir susijusias paramos priemones 

ir ragina visas ES institucijas įgyvendinti 

Europos ombudsmeno gero administracinio 

elgesio kodeksą ir JT tabako kontrolės 

pagrindų konvencijoje nustatytas 

skaidrumo priemones; pakartoja savo 

raginimą veiksmingai atnaujinti Europos 

gero administracinio elgesio kodeksą per 

dabartinę kadenciją priimant privalomą 

reglamentą šiuo klausimu; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Pakeitimas 9 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  29c. ragina Europos ombudsmeną 

toliau tirti ES agentūrų veiksmus, 

ypatingą dėmesį skiriant Europos maisto 

saugos tarnybai ir Europos cheminių 

medžiagų agentūrai, kai tai susiję su 

„Monsanto“ dokumentais ir galimu 

poveikiu slaptumui ir interesų konfliktui, 

taip pat bendrai jų reputacijai; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Pakeitimas 10 

Igor Šoltes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  33b. siūlo peržiūrėti Europos 

ombudsmeno statutą siekiant suteikti jam 

įgaliojimus ištirti įtariamą neatitiktį 

Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 dėl 

galimybės visuomenei susipažinti su ES 

institucijų ir įstaigų dokumentais ir 

priimti sprendimus dėl atitinkamų 

dokumentų paskelbimo; 

Or. en 

 

 

 


