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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 tagada täieliku 

läbipaistvuse 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; 

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 kogu kolmepoolsetel kohtumistel 

tehtud otsuseid käsitleva teabe; 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; 

Or. en 
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 15 a. kordab oma vastuseisu 

laiaulatuslikule majandus- ja 

kaubanduslepingule (CETA); peab 

kahetsusväärseks läbipaistvuse puudumist 

selliste kaubanduslepingute 

läbirääkimistega seonduva suhtes nagu 

Atlandi-ülene kaubandus- ja 

investeerimispartnerlus (TTIP) ja CETA 

ning jagab miljonite kodanike väljendatud 

muret selle pärast; tunneb heameelt selle 

üle, et populaarne Euroopa 

kodanikualgatus „STOP TTIP“, millele 

anti rohkem kui 3,2 miljonit allkirja, 

osutus edukaks ja saavutas 

23 liikmesriigis kvoorumi; taunib asjaolu, 

et komisjon keeldub vastuvõetamatult 

algatust registreerimast; väljendab sellega 

seoses heameelt Euroopa Liidu Üldkohtu 

10. mai 2017. aasta otsuse üle, millega 

tühistati komisjoni otsus ja milles 

tunnistati, et Euroopa kodanikualgatus 

„STOP TTIP“ ei kujutanud endast 

lubamatut sekkumist seadusandlikku 

menetlusse, vaid see oli õiguspärane ja 

õigeaegne demokraatliku arutelu 

algatamine; 

Or. en 
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22. toetab ombudsmani pühendumust 

parandada ELi lobitöö läbipaistvust ja 

kutsub komisjoni üles täielikult järgima 

ombudsmani soovitusi ELi 

läbipaistvusregistri täiustamiseks, muutes 

selle kõigi ELi institutsioonide ja asutuste 

kohustuslikuks läbipaistvusplatvormiks; 

rõhutab, et selleks tuleks võtta selgeid 

meetmeid ning koostada sidusad ja tõhusad 

töökavad; rõhutab täieliku läbipaistvuse 

tähtsust, sealhulgas rahastamist, huvirühmi 

ja finantshuvisid käsitleva teabe puhul; 

22. toetab ombudsmani pühendumust 

parandada ELi lobitöö läbipaistvust ja 

kutsub komisjoni üles täielikult järgima 

ombudsmani soovitusi ELi 

läbipaistvusregistri täiustamiseks, muutes 

selle kõigile ELi institutsioonidele, 

asutustele ja huvide esindajatele täielikult 

kohustuslikuks ja õiguslikult siduvaks 

keskseks läbipaistvusplatvormiks; rõhutab, 

et tuleks võtta selgeid meetmeid ning 

koostada sidusad ja tõhusad töökavad ELi 

seadusandliku akti vastuvõtmiseks; 

rõhutab täieliku läbipaistvuse tähtsust, 

sealhulgas rahastamist, huvirühmi ja 

finantshuvisid käsitleva teabe puhul; 

Or. en 

 

 


