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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. kordab oma nõuet luua kõigi ELi 

institutsioonide ja asutuste jaoks keskne 

läbipaistvuskeskus; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. toetab ombudsmani tahet parandada 

ELi lobitöö läbipaistvust; rõhutab, kui 

oluline on võtta vastu sobiv õigusakt, et 

muuta läbipaistvusregister kõigi ELi 

institutsioonide, asutuste ja huvirühmade 

jaoks kohustuslikuks ning õiguslikult 

siduvaks, tagades seeläbi lobitöö täieliku 

läbipaistvuse; 

19. toetab ombudsmani tahet parandada 

ELi lobitöö läbipaistvust; rõhutab, kui 

oluline on võtta vastu sobiv õigusakt, et 

muuta läbipaistvusregister kõigi ELi 

institutsioonide, asutuste ja huvirühmade 

jaoks kohustuslikuks ning õiguslikult 

siduvaks, tagades seeläbi lobitöö 

võimalikult suure läbipaistvuse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. rõhutab, et oluline on korrapäraselt 

ajakohastada ja märkimisväärselt 

parandada ELi läbipaistvusregistrit 

käsitlevate andmete täpsust, sealhulgas 

lobitööd tegevate õigusbüroode kohustust 

anda teada kõigist oma klientidest 

toonitab vajadust teha tasuta ning 

täielikult mõistetaval ja üldsusele lihtsasti 

juurdepääsetaval viisil kättesaadavaks 

kogu lobistide mõju käsitlev teave; on 

veendunud, et tuleb tagada kõigi huvide 

esindajate rahastamise täielik läbipaistvus; 

nõuab pöördukse efekti eeskirju rikkuvate 

organisatsioonide läbipaistvusregistrist 

eemaldamist; 

20. rõhutab, et oluline on korrapäraselt 

ajakohastada ja märkimisväärselt 

parandada ELi läbipaistvusregistrit 

käsitlevate andmete täpsust; on seisukohal, 

et elukutselised konsultatsioonifirmad, 

õigusbürood ja füüsilisest isikust 

ettevõtjatest konsultandid peaksid täpselt 

ära näitama, millises mahus on nende 

tegevus registriga hõlmatud, tunnistades 

samas, et teatavaid isikuid võivad mõne 

liikmesriigi õigusaktid takistada 

läbipaistvusregistri nõuetele vastamast; on 

veendunud, et tuleb tagada kõigi huvide 

esindajate rahastamise täielik läbipaistvus;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab ombudsmani 

tähelepanekuid, mille kohaselt EKP 

presidendi jätkuv liikmesus G30-s kujutas 

endast haldusomavoli, kuna see tekitas 

avalikkuses arusaama, et EKP sõltumatus 

erasektori finantshuvidest võib olla ohus; 

rõhutab, et EKP juhatuse liikmed peaksid 

hoiduma olemast liikmed ka muudes 

organisatsioonides, kuhu kuuluvad EKP 

järelevalve alla kuuluvate pankade juhid; 
võtab teadmiseks ombudsmani 15. 

jaanuari 2018. aasta soovitused, mis 

käsitlevad EKP presidendi ja 

otsustusorganite liikmete liikmesust G30-

s, ja nõuab tungivalt, et EKP muudaks 

oma asjaomaseid eeskirju, tagamaks 

kõrgeimate eetiliste ja 

aruandlusstandardite rakendamine 

praktikas; 

21. rõhutab, et EKP sõltumatus annab 

juhatuse liikmetele vabaduse võtta vastu 

vastutustundlikke otsuseid foorumitel 

osalemise kohta, mis põhineb asjakohaste 

vastutuseeskirjade austamisel, sealhulgas 

nendel, mis ei ole üldsusele avatud, kui 

nad peavad seda vajalikuks EKP 

rahapoliitika parima läbiviimise 

tagamiseks; võtab teadmiseks ombudsmani 

5. juuli 2018. aasta arvamuse; 

Or. en 



 

AM\1171303ET.docx  PE631.567v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0411/15 

Muudatusettepanek  15 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus 

(2018/2105(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. on seisukohal, et komisjon ei 

järginud läbipaistvuse, eetika ja õigusriigi 

põhimõtteid menetluses, millega Martin 

Selmayr nimetati komisjoni uueks 

peasekretäriks; väljendab sügavat 

kahetsust komisjoni otsuse üle kinnitada 

Martin Selmayr komisjoni peasekretäriks, 

eirates ELi kodanike laialdast ja 

ulatuslikku kriitikat ja ELi mainele 

tervikuna põhjustatud kahju; rõhutab, et 

Martin Selmayr peab peasekretäri 

ametikohalt tagasi astuma, ja kutsub 
komisjoni üles võtma oma peasekretäri 

ametisse nimetamiseks vastu uue protsessi, 

tagades kõrgeimate standardite järgimise 

seoses läbipaistvuse, eetika ja õigusriigi 

põhimõttega; 

22. kutsub komisjoni üles võtma oma 

peasekretäri ametisse nimetamiseks vastu 

uue protsessi, tagades kõrgeimate 

standardite järgimise seoses läbipaistvuse, 

eetika ja õigusriigi põhimõttega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. kutsub ombudsmani üles jätkama 

oma tööd eetiliste eeskirjade 

tugevdamiseks ELi institutsioonides, et 

lahendada pöördukse efekti probleemid ja 

tagada kogu selliste juhtumitega seotud 

teabe täielik läbipaistvus, sealhulgas kõigi 

seotud ELi vanemametnike nimede kiire 

avaldamine; jääb ootama ombudsmani 

analüüsi selle kohta, kuidas komisjon 

rakendab tema suuniseid ja soovitusi 

pöördukse efekti olukordade käsitlemise 

parandamise kohta, sh võimalus võtta vastu 

seadusandlikke eeskirju selliste olukordade 

ja võimaliku kuritarvitamise ennetamise 

ning selle eest karistamise kohta; 

23. kutsub ombudsmani üles jätkama 

oma tööd eetiliste eeskirjade 

tugevdamiseks ELi institutsioonides, et 

lahendada pöördukse efekti probleemid ja 

tagada kogu selliste juhtumitega seotud 

teabe võimalikult suur läbipaistvus, 

sealhulgas kõigi seotud ELi 

vanemametnike nimede kiire avaldamine; 

jääb ootama ombudsmani analüüsi selle 

kohta, kuidas komisjon rakendab tema 

suuniseid ja soovitusi pöördukse efekti 

olukordade käsitlemise parandamise kohta, 

sh võimalus võtta vastu seadusandlikke 

eeskirju selliste olukordade ja võimaliku 

kuritarvitamise ennetamise ning selle eest 

karistamise kohta; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. kordab taas oma üleskutset 

komisjonile tagada ennetavalt avaldamine 

ja täielik läbipaistvus seoses endiste 

volinike ametiajajärgsete ametikohtadega; 

kutsub komisjoni üles tagama 

eetikakomitee täieliku sõltumatuse ja 

vastutuse ning ergutab ombudsmani 

jätkama eetikakomitee liikmete kõigi 

võimalike huvide konfliktide hindamist ja 

neist teatamist; 

27. kordab taas oma üleskutset 

komisjonile tagada ennetavalt avaldamine 

ja võimalikult suur läbipaistvus seoses 

endiste volinike ametiajajärgsete 

ametikohtadega; kutsub komisjoni üles 

tagama eetikakomitee täieliku sõltumatuse 

ja vastutuse ning ergutab ombudsmani 

jätkama eetikakomitee liikmete kõigi 

võimalike huvide konfliktide hindamist ja 

neist teatamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. õnnitleb ombudsmani tema 

strateegilise uurimise puhul, mis käsitleb 

nõukogu seadusandliku protsessi 

läbipaistvust (OI/2/2017/TE), kuid peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ei 

vastanud tähelepanekutele ettenähtud 

tähtaja jooksul; märgib, et kahjuks on see 

korduv teema, mis kajastub pidevalt 

ombudsmanile esitatud kaebustes; on 

ühtlasi seisukohal, et seda teemat tuleks 

pidada väga oluliseks liidu demokraatliku 

elu ja kogu Euroopa kodanike tõhusa 

osalemise jaoks, kuna see takistab 

aluslepingute ja põhiõiguste harta täitmist; 

märgib sellega seoses ära ombudsmani 

tähelepanekud hiljutises juhtumis 

(1272/2017/LP – nõukogu keeldumine 

anda avalik juurdepääs oma 

õigusteenistuse arvamusele, mis käsitleb 

institutsioonidevahelist kokkulepet 

läbipaistvusregistri kohta), milles 

viidatakse, et teema ähvardab 

institutsioonidevahelise tasakaalu 

põhimõtet ja on vastuolus omavahelise 

lojaalse koostöö olulise tavaga; märgib, et 

on võimatu teha sihtotstarbelisi 

järelkontrolle pärast seda, kui taotlus on 

tagasi lükatud 

28. õnnitleb ombudsmani tema 

strateegilise uurimise puhul, mis käsitleb 

nõukogu seadusandliku protsessi 

läbipaistvust (OI/2/2017/TE), kuid peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ei 

vastanud tähelepanekutele ettenähtud 

tähtaja jooksul; märgib, et kahjuks on see 

korduv teema, mis kajastub pidevalt 

ombudsmanile esitatud kaebustes; on 

ühtlasi seisukohal, et seda teemat tuleks 

pidada väga oluliseks liidu demokraatliku 

elu ja kogu Euroopa kodanike tõhusa 

osalemise jaoks, kuna see takistab 

aluslepingute ja põhiõiguste harta täitmist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. nõuab tungivalt, et ombudsman 

algataks strateegilise uurimise, et hinnata, 

kas ELi institutsioonid, asutused ja 

ametid, nagu Euroopa Kemikaaliamet 

(ECHA), Euroopa Toiduohutusamet 

(EFSA) ning Euroopa Ravimiamet 

(EMA), tagavad selle, et teaduslikke 

tõendeid kogutakse, uuritakse ja 

avaldatakse täielikult sõltumatul, 

läbipaistval, erapooletul ja täpsel viisil 

ning ilma huvide konfliktita, ning kas 

rakendatakse nõuetekohaseid 

poliitikameetmeid ja menetluslikke 

tagatisi, eeskätt siis, kui käsitletakse 

geneetiliselt muundatud organisme, 

glüfosaati, taimekaitsevahendeid, 

fütosanitaartooteid ja biotsiide ning 

ravimeid; soovitab sellega seoses uurida 

täiendavalt nende asutuste 

teaduskomiteede ja -komisjonide 

koosseisu ja valikumenetlusi, et tagada 

nende täielik sõltumatus ja seada sisse 

kõige rangemad mehhanismid, mis 

takistavad mis tahes võimalikke huvide 

konflikte; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. nõuab, et ombudsmani büroole 

eraldataks rohkem rahalisi ja 

inimressursse, et ta saaks tulla praeguse 

ja tulevase töökoormusega toime, 

eesmärgiga täita olulist kohust seoses 

heade haldustavade edendamisega ELis, 

mis on liidu kodanike jaoks väga oluline; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab vajadust, et ombudsman 

uuriks huvide konflikti, mis on tekkinud, 

kuna komisjoni tegevus troikas on 

vastuolus tema vastutava rolliga 

aluslepingute ja liidu õigustiku täitmise 

järelevalvajana; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 

 


