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8.11.2017 A8-0328/11 

Pakeitimas 11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 užtikrinti visišką 

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.; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/12 

Pakeitimas 12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL 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 visą 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; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Pakeitimas 13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. pakartoja, kad prieštarauja 

Išsamiam ekonomikos ir prekybos 

susitarimui (IEPS); apgailestauja, kad 

derybos dėl prekybos susitarimų, tokių 

kaip Transatlantinė prekybos ir investicijų 

partnerystė (TPIP) ir IEPS, vykdomos 

neskaidriai ir pritaria susirūpinimui, kurį 

šiuo klausimu išreiškė milijonai piliečių; 

džiaugiasi populiarios Europos piliečių 

iniciatyvos (EPI) „Sustabdykime TPIP“ 

(angl. Stop TTIP), surinkusios daugiau 

nei 3,2 mln. parašų ir pasiekusios 

kvorumą 23 valstybėse narėse, sėkme; 

apgailestauja dėl nepriimtino Komisijos 

atsisakymo užregistruoti šią iniciatyvą; 

todėl palankiai vertina 2017 m. gegužės 

10 d. Bendrojo Teismo sprendimą, kuriuo 

buvo panaikintas Komisijos sprendimas ir 

pripažinta, kad Europos piliečių iniciatyva 

„Sustabdykime TPIP“  nėra nepriimtinas 

kišimasis į teisėkūros procedūrą ir yra 

teisėtas demokratinių diskusijų 

iniciavimas laiku; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Pakeitimas 14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europos ombudsmeno 2016 m. veikla 

2017/2126(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. pritaria Europos ombudsmeno 

įsipareigojimui gerinti ES lobistinės 

veiklos skaidrumą ir ragina Komisiją 

visapusiškai atsižvelgti į Europos 

ombudsmeno siūlymus tobulinti ES 

skaidrumo registrą, kad jis taptų visų ES 

institucijų ir įstaigų privalomu skaidrumo 

kertiniu akmeniu; pabrėžia, kad šiuo tikslu 

reikėtų imtis aiškių veiksmų ir parengti 

nuoseklius ir veiksmingus darbo grafikus; 

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti didesnį 

skaidrumą, taip pat susijusį su informacija 

apie finansavimą, interesų grupes ir 

finansinius interesus; 

22. pritaria Europos ombudsmeno 

įsipareigojimui gerinti ES lobistinės 

veiklos skaidrumą ir ragina Komisiją 

visapusiškai atsižvelgti į Europos 

ombudsmeno siūlymus tobulinti ES 

skaidrumo registrą, kad jis būtų visiškai 

privalomas ir taptų teisiškai privalomu 

visų ES institucijų, agentūrų ir interesų 

grupių atstovų skaidrumo kertiniu 

akmeniu; pabrėžia, kad siekiant priimti ES 

teisėkūros procedūra priimamą aktą 
reikėtų imtis aiškių veiksmų parengti 

nuoseklius ir veiksmingus darbo grafikus; 

pabrėžia, kad svarbu užtikrinti visišką 

skaidrumą, taip pat susijusį su informacija 

apie finansavimą, interesų grupes ir 

finansinius interesus; 

Or. en 

 

 


