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5.12.2018 A8-0411/1 

Pakeitimas 1 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi ES vis dar patiria 

didžiausią ekonomikos, socialinę ir 

politinę krizę nuo savo įsteigimo; kadangi 

ES institucijų taikomu neveiksmingu 

požiūriu kovojant su skaidrumo trūkumu 

tiek vykdant ES sprendimų priėmimo 

procesą, tiek lobistinę veiklą bei 

sprendžiant kitus svarbius etikos 

klausimus institucijose prisidedama prie 

tolesnio kenkimo ES įvaizdžiui; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Pakeitimas 2 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

S konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

S. kadangi 2017 m. spalio 25 d. įvyko 

buvusio Komisijos Pirmininko 

J. M. Barroso ir dabartinio Komisijos 

pirmininko pavaduotojo susitikimas, kuris  

įregistruotas kaip oficialus susitikimas su 

„Goldman Sachs“; kadangi Europos 

ombudsmenė pažymėjo, kad nėra aiškus 

tikslus šio susitikimo pobūdis; kadangi 

Europos ombudsmenė pabrėžė, kad kyla 

suprantamas nerimas, jog buvęs 

Pirmininkas naudojasi savo ankstesniu 

statusu ir ryšiais su buvusiais kolegomis, 

kad darytų įtaką ir gautų informacijos; 

kadangi dėl šio atvejo kyla sisteminių 

klausimų dėl bendro Komisijos požiūrio į 

tokių klausimų sprendimą ir dėl Etikos 

komiteto nepriklausomumo; todėl 

pabrėžia, kad reikia griežtesnių ES 

lygmens taisyklių siekiant užkirsti kelią bet 

kokiems ES institucijų ir agentūrų interesų 

konfliktams ir už juos numatyti nuobaudas; 

S. kadangi 2017 m. spalio 25 d. įvyko 

buvusio Komisijos Pirmininko 

J. M. Barroso ir dabartinio Komisijos 

pirmininko pavaduotojo susitikimas, kuris  

įregistruotas kaip oficialus susitikimas su 

„Goldman Sachs“; kadangi Europos 

ombudsmenė pažymėjo, kad nėra aiškus 

tikslus šio susitikimo pobūdis; kadangi 

Europos ombudsmenė pabrėžė, kad kyla 

suprantamas nerimas, jog buvęs 

Pirmininkas naudojasi savo ankstesniu 

statusu ir ryšiais su buvusiais kolegomis, 

kad darytų įtaką ir gautų informacijos; 

todėl pabrėžia, kad reikia aiškesnių ES 

lygmens taisyklių siekiant užkirsti kelią bet 

kokiems ES institucijų ir agentūrų interesų 

konfliktams ir už juos numatyti nuobaudas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Pakeitimas 3 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Y konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Y. kadangi, priimdamos su žmonių 

sveikata ir žmonių, gyvūnų ir augalų 

saugumu susijusius sprendimus, ES 

institucijos, agentūros ir organai turėtų 

laikytis perspektyvos, kurioje daug 

dėmesio skiriama piliečiams, ir turėtų būti 

deramai spręsti visuomenės susirūpinimą 

keliančius klausimus dėl visiško 

skaidrumo, nepriklausomumo ir tikslumo 

renkant ir vertinant mokslinius įrodymus; 

kadangi ES lygmeniu naudojami 

moksliniai įrodymai ir procedūros, dėl 

kurių, be kita ko, išduoti leidimai 

genetiškai modifikuotiems organizmams, 

pesticidams ir glifosatui, sulaukė didelės 

kritikos ir sukėlė didelio masto visuomenės 

diskusijas; 

Y. kadangi, priimdamos su žmonių 

sveikata ir žmonių, gyvūnų ir augalų 

saugumu susijusius sprendimus, ES 

institucijos, agentūros ir organai turėtų 

laikytis perspektyvos, kurioje daug 

dėmesio skiriama piliečiams, ir turėtų būti 

deramai spręsti visuomenės susirūpinimą 

keliančius klausimus dėl kiek įmanoma 

didesnio skaidrumo, nepriklausomumo ir 

tikslumo renkant ir vertinant mokslinius 

įrodymus; kadangi ES lygmeniu naudojami 

moksliniai įrodymai ir procedūros, dėl 

kurių, be kita ko, išduoti leidimai 

genetiškai modifikuotiems organizmams, 

pesticidams ir glifosatui, sulaukė didelės 

kritikos ir sukėlė didelio masto visuomenės 

diskusijas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Pakeitimas 4 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AC konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AC. kadangi Europos ombudsmenė 

atliko tyrimą dėl to, kaip tuometinis 

Komisijos pirmininko kabineto vadovas 

Martin Selmayr buvo paskirtas Komisijos 

generaliniu sekretoriumi; kadangi Europos 

ombudsmenė pabrėžė, kad Komisija, 

siekdama pagrįsti, kodėl nebuvo 

publikuotas skelbimas apie laisvą darbo 

vietą, sukūrė dirbtiną skubumą, kad būtų 

užimtos generalinio sekretoriaus pareigos, 

ir surengė atrankos procedūrą, pagal 

kurią ne generalinis sekretoriaus 

pavaduotojas užima tas pareigas 

tiesiogiai, o M. Selmayr paskiriamas 

generaliniu sekretoriumi greitai per du 

etapus; kadangi Europos ombudsmenė 

nustatė, kad skiriant M. Selmayrį būta 

keturių netinkamo administravimo atvejų, 

nes Komisija nesilaikė tinkamai 

atitinkamų taisyklių formos ir turinio; 

AC. kadangi Europos ombudsmenė 

atliko tyrimą dėl to, kaip tuometinis 

Komisijos pirmininko kabineto vadovas 

Martin Selmayr buvo paskirtas Komisijos 

generaliniu sekretoriumi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Pakeitimas 5 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabrėžia, koks svarbus kuo didesnis 

skaidrumas ir didesnė galimybė 

visuomenei susipažinti su ES institucijų 

turimais dokumentais; atkreipia dėmesį į 

Europos ombudsmenės atliekamą 

struktūrinį darbą nustatant netinkamo 

administravimo atvejus priimant kiekvienu 

konkrečiu atveju taikomą požiūrį ir 

pradedant vis daugiau tyrimų savo 

iniciatyva; 

6. pabrėžia, koks svarbus kiek 

įmanoma didesnis skaidrumas ir didesnė 

galimybė visuomenei susipažinti su ES 

institucijų turimais dokumentais; atkreipia 

dėmesį į Europos ombudsmenės atliekamą 

struktūrinį darbą nustatant netinkamo 

administravimo atvejus priimant kiekvienu 

konkrečiu atveju taikomą požiūrį ir 

pradedant vis daugiau tyrimų savo 

iniciatyva; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Pakeitimas 6 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pripažįsta, kad ES sprendimų 

priėmimo procesui reikalingas kuo 

didesnis skaidrumas, ir pritaria Europos 

ombudsmenės tyrimui dėl įprastos 

neformalių trijų pagrindinių ES institucijų 

derybų (trišalių dialogų) praktikos; pritaria 

tam, kad būtų skelbiami visi trišalių 

dialogų dokumentai remiantis Teisingumo 

Teismo sprendimais; 

12. pripažįsta, kad ES sprendimų 

priėmimo procesui reikalingas kiek 

įmanoma didesnis skaidrumas, ir pritaria 

Europos ombudsmenės tyrimui dėl įprastos 

neformalių trijų pagrindinių ES institucijų 

derybų (trišalių dialogų) praktikos; pritaria 

tam, kad būtų skelbiami visi trišalių 

dialogų dokumentai remiantis Teisingumo 

Teismo sprendimais; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Pakeitimas 7 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. tvirtai įsitikinės, kad reikia 

nedelsiant įgyvendinti Europos 

ombudsmenės rekomendacijas dėl EIB 

skaidrumo politikos; ragina EIB iš karto 

pradėti panaikinti konfidencialumo 

prezumpciją, susijusią su informacija ir 

dokumentais, surinktais per auditus, 

patikrinimus ir tyrimus, įskaitant pradėtus 

nagrinėjant sukčiavimo ir korupcijos 

bylas ir po to; 

13. tvirtai įsitikinės, kad reikia 

nedelsiant įgyvendinti Europos 

ombudsmenės rekomendacijas dėl EIB 

skaidrumo politikos; primena, kad ši 

politika grindžiama prielaida dėl 

informacijos atskleidimo ir kad pagal ją 

bet kas gali susipažinti su EIB 

dokumentais ir informacija; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Pakeitimas 8 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina, kad EIB grupės 

informacijos atskleidimo politika 

užtikrintų aukštą jos kainodaros politikos 
ir valdymo organų principų skaidrumo 

lygį; ragina skelbti EIB grupės Valdymo 

komiteto posėdžių protokolus; 

14. ragina EIB toliau didinti 

skaidrumą, pavyzdžiui, skelbiant išsamius 

protokolus ir suteikiant prieigą prie 
informacijos tiek viduje, tiek Parlamentui 

ir kitoms institucijoms bei visuomenei, 

ypač kiek tai susiję su sutarčių sudarymo 
ir subrangos sistema, vidaus tyrimų ir 

atrankos rezultatais, veiklos ir programų 

stebėsena ir vertinimu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Pakeitimas 9 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabrėžia, kad reikia užfiksuoti 

valstybių narių pozicijas Taryboje vykstant 

ES teisėkūros procesui ir laiku bei 

prieinamai viešai skelbti šią informaciją, 

nes visose demokratinio teisėtumo principu 

pagrįstose sistemose teisėkūros institucijos 

turi būti laikomos atskaitingomis 

visuomenei už savo veiksmus; mano, kad 

didesnė atskaitomybė Taryboje dėl 

nacionalinių vyriausybių pozicijų dėl ES 

teisės aktų, įskaitant sąlygų visuomenei 

aktyviai susipažinti su teisėkūros 

dokumentais vykstant teisėkūros procesui 

sudarymą, padėtų spręsti skaidrumo 

trūkumo sprendimų priėmimo procese 

problemą ir sušvelnintų vadinamąjį „kaltas 

Briuselis“ reiškinį tais atvejais, kai 

sprendimus galiausiai priima pačios 

nacionalinės vyriausybės; ragina Tarybą 

pagal SESV 15 straipsnio 3 dalį peržiūrėti 

savo konfidencialumo politiką, kad būtų 

užtikrintas kuo didesnis jos darbo 

skaidrumas; 

15. pabrėžia, kad reikia užfiksuoti 

valstybių narių pozicijas Taryboje vykstant 

ES teisėkūros procesui ir laiku bei 

prieinamai viešai skelbti šią informaciją, 

nes visose demokratinio teisėtumo principu 

pagrįstose sistemose teisėkūros institucijos 

turi būti laikomos atskaitingomis 

visuomenei už savo veiksmus; mano, kad 

didesnė atskaitomybė Taryboje dėl 

nacionalinių vyriausybių pozicijų dėl ES 

teisės aktų, įskaitant sąlygų visuomenei 

aktyviai susipažinti su teisėkūros 

dokumentais sudarymą, padėtų spręsti 

skaidrumo trūkumo sprendimų priėmimo 

procese problemą ir sušvelnintų vadinamąjį 

„kaltas Briuselis“ reiškinį tais atvejais, kai 

sprendimus galiausiai priima pačios 

nacionalinės vyriausybės; ragina Tarybą 

pagal SESV 15 straipsnio 3 dalį peržiūrėti 

savo konfidencialumo politiką, kad būtų 

užtikrintas kuo didesnis jos darbo 

skaidrumas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Pakeitimas 10 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina Komisiją užtikrinti kuo 

didesnį skaidrumą ir prieigą prie 

dokumentų ir informacijos apie su 

gautomis peticijomis susijusias procedūras 

„EU Pilot“ ir prie programos „EU Pilot“ 

bei jau baigtų pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrų; 

16. ragina Komisiją užtikrinti kiek 

įmanoma didesnį skaidrumą ir prieigą prie 

dokumentų ir informacijos apie su 

gautomis peticijomis susijusias procedūras 

„EU Pilot“ ir prie programos „EU Pilot“ 

bei jau baigtų pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrų; 

Or. en 

 

 


