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8.11.2017 A8-0328/11 

Grozījums Nr.  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 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 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; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/12 

Grozījums Nr.  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 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 visu 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; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/13 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

15.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 15.a atkārtoti iebilst pret Visaptverošu 

ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu 

(CETA); pauž nožēlu par pārredzamības 

trūkumu saistībā ar tirdzniecības 

nolīgumu sarunām, piemēram, 

transatlantiskās tirdzniecības un 

ieguldījumu partnerības (TTIP) un CETA 

nolīgumu, un pievienojas daudzu miljonu 

iedzīvotāju paustajām bažām šajā sakarā; 

atzinīgi vērtē Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

„Stop TTIP”, kas ir ieguvusi 3,2 miljonus 

parakstu, un sasniegusi valsts līmeņa 

kvorumu 23 dalībvalstīs; pauž nožēlu par 

Komisijas nepieņemamo atteikumu 

reģistrēt iniciatīvu; šajā sakarā atzinīgi 

vērtē Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 

2017. gada 10. maija spriedumu, kas 

atcēla Komisijas lēmumu un atzina, ka 

EPI „Stop TTIP” iniciatīva nav 

uzskatāma par nepieļaujamu iejaukšanos 

likumdošanas procedūrā, bet gan drīzāk 

par savlaicīgu leģitīmu demokrātisko 

debašu rosināšanu; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā 

2017/2126(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību un 

aicina Komisiju pilnībā ievērot Ombuda 

ieteikumus par ES pārredzamības reģistra 

uzlabošanu un izveidot to par obligātu 

galveno visu ES iestāžu un aģentūru 

pārredzamības centru; uzsver, ka šajā 

sakarā būtu jānosaka skaidra rīcība un 

saskaņoti un efektīvi termiņi; uzsver, ka ir 

svarīgi nodrošināt lielāku pārredzamību, 

tostarp attiecībā uz informāciju par 

finansējumu, interešu grupām un 

finansiālajām interesēm; 

22. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību un 

aicina Komisiju pilnībā ievērot Ombuda 

ieteikumus par ES pārredzamības reģistra 

uzlabošanu un izveidot to par pilnībā 

obligātu  un juridiski saistošu galveno visu 

ES iestāžu, aģentūru un interešu pārstāvju 

pārredzamības centru; uzsver, ka šajā 

sakarā būtu jānosaka skaidra rīcība un 

saskaņoti un efektīvi termiņi, lai pieņemtu 

ES tiesību aktu; uzsver pilnīgas 

pārredzamības nozīmi, tostarp attiecībā uz 

informāciju par finansējumu, interešu 

grupām un finansiālajām interesēm; 

Or. en 

 

 


