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LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.11.2017 A8-0328/6 

Grozījums Nr.  6 

Igor Šoltes 

Verts/ALE 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 uzlabot 

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; uzskata, ka nepamatotie 

kavējumi ierosināto pārkāpuma 

procedūru un ES Pilot procedūru 

apstrādē vai pārliecinoša rezultāta 

trūkums varētu attiekties arī uz 

administratīvo kļūmju jomu; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Grozījums Nr.  7 

Igor Šoltes 

Verts/ALE 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 būtisko informāciju par trialogos 

pieņemtajiem lēmumiem, tostarp — un 

galvenokārt — katras dalībvalsts nostāju 

par dažādiem jautājumiem; uzskata, ka 

Padomes darba grupu apspriešanās 

rezultātu publiskošana varētu palīdzēt 

izprast konkrētu lēmumu izcelsmi; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Grozījums Nr.  8 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. atzinīgi vērtē Ombuda praktiskos 

ieteikumus par valsts ierēdņu saskarsmi ar 

lobistiem; mudina Ombudu uzlabot visu 

ES iestāžu darbinieku izpratni par šiem 

ieteikumiem, nodrošinot apmācības, 

seminārus un saistītus atbalsta pasākumus, 

un aicina visas ES iestādes īstenot Ombuda 

labas administratīvās prakses kodeksu un 

pārredzamības pasākumus, kas ir noteikti 

ANO Pamatkonvencijā par tabakas 

kontroli (FCTC); 

26. atzinīgi vērtē Ombuda praktiskos 

ieteikumus par valsts ierēdņu saskarsmi ar 

lobistiem; mudina Ombudu uzlabot visu 

ES iestāžu darbinieku izpratni par šiem 

ieteikumiem, nodrošinot apmācības, 

seminārus un saistītus atbalsta pasākumus, 

un aicina visas ES iestādes īstenot Ombuda 

labas administratīvās prakses kodeksu un 

pārredzamības pasākumus, kas ir noteikti 

ANO Pamatkonvencijā par tabakas 

kontroli (FCTC); atkārtoti prasa iedarbīgi 

uzlabot labas administratīvās prakses 

kodeksu, šā sasaukuma laikā pieņemot 

saistošu regulējumu šajā jomā; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

9.11.2017 A8-0328/9 

Grozījums Nr.  9 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  29.c aicina Ombudu turpināt izmeklēt 

ES aģentūru prakses, īpašu uzmanību 

pievēršot Eiropas Pārtikas nekaitīguma 

iestādei un Eiropas Ķimikāliju aģentūrai 

attiecībā uz Monsanto dokumentiem un 

iespējamām sekām saistībā ar slepenību 

un interešu konfliktu, kā arī ar to 

vispārējo reputāciju; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Grozījums Nr.  10 

Igor Šoltes 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  33.b ierosina pārskatīt Eiropas Ombuda 

statūtus, lai pilnvarotu ombudi izmeklēt 

iespējamu neatbilstību Regulai (EK) 

Nr. 1049/2001 attiecībā uz publisku 

piekļuvi ES iestāžu un struktūru 

dokumentiem un pieņemt lēmumus par 

attiecīgo dokumentu publiskošanu; 

Or. en 

 

 


