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5.12.2018 A8-0411/11 

Pakeitimas 11 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pakartoja savo raginimą sukurti 

centrinę skaidrumo platformą visoms ES 

institucijoms ir agentūroms; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Pakeitimas 12 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. remia Europos ombudsmenės 

įsipareigojimą didinti ES lobistinės veiklos 

skaidrumą; pabrėžia, jog svarbu priimti 

tinkamą teisėkūros procedūra priimamą 

aktą siekiant, kad ES skaidrumo registras 

taptų privalomas ir teisiškai įpareigojantis 

visoms ES institucijoms bei agentūroms ir 

interesų grupių atstovams, taip užtikrinant 

visišką lobistinės veiklos skaidrumą; 

19. remia Europos ombudsmenės 

įsipareigojimą didinti ES lobistinės veiklos 

skaidrumą; pabrėžia, jog svarbu priimti 

tinkamą teisėkūros procedūra priimamą 

aktą siekiant, kad ES skaidrumo registras 

taptų privalomas ir teisiškai įpareigojantis 

visoms ES institucijoms bei agentūroms ir 

interesų grupių atstovams, taip užtikrinant 

kuo įmanoma didesnį lobistinės veiklos 

skaidrumą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Pakeitimas 13 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabrėžia, kad svarbu nuolat 

atnaujinti ir smarkiai pagerinti duomenų 

tikslumą ES skaidrumo registre, įskaitant 

įpareigojimą lobistinę veiklą vykdančioms 

teisinėms įmonėms paskelbti visus savo 

klientus; pabrėžia, kad reikia nemokamai, 

visiškai suprantamai ir visuomenei 

lengvai prieinama forma skelbti visą 

informaciją apie lobistų įtaką; mano, kad 

reikia užtikrinti visų interesų grupių 

atstovų finansavimo skaidrumą; ragina 

laikinai išbraukti iš skaidrumo registro 

visas „sukamųjų durų“ reiškinio taisykles 

pažeidusias organizacijas; 

20. pabrėžia, kad svarbu nuolat 

atnaujinti ir smarkiai pagerinti duomenų 

tikslumą ES skaidrumo registre; mano, 

kad profesionalios konsultacijų įmonės, 

teisinių paslaugų įmonės arba 

savarankiškai dirbantys konsultantai 

turėtų nurodyti tikslią veiklos, kurią 

apima registras, apimtį, tačiau pripažįsta, 

kad, remiantis kai kurių valstybių narių 

nacionalinės teisės aktais, tam tikriems 

asmenims gali kilti kliūčių laikytis 

Skaidrumo registro reikalavimų; mano, 

kad reikia užtikrinti visų interesų grupių 

atstovų finansavimo skaidrumą;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Pakeitimas 14 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į Europos 

ombudsmenės išvadas, kad tolesnė ECB 

pirmininko narystė G 30 yra netinkamo 

administravimo atvejis, nes dėl to 

visuomenė mano, kad ECB 

nepriklausomumui gali pakenkti privatūs 

finansiniai interesai; pabrėžia, kad ECB 

vykdomosios valdybos nariai tuo pačiu 

metu neturėtų eiti kitų pareigų kaip 

forumų ar kitų organizacijų, kuriose 

dalyvauja ECB prižiūrimų bankų vadovai, 

nariai; atkreipia dėmesį į 2018 m. sausio 

15 d. Europos ombudsmenės 

rekomendacijas dėl ECB pirmininko ir 

sprendimus priimančių šio banko organų 

narių dalyvavimo G 30 veikloje ir 

primygtinai ragina ECB iš dalies pakeisti 

atitinkamas taisykles siekiant užtikrinti, 

kad būtų praktiškai įgyvendinti aukščiausi 

etikos ir atskaitomybės standartai; 

21. pakartoja, kad ECB 

nepriklausomumas suteikia vykdomosios 

valdybos nariams laisvę priimti 

atsakingus sprendimus dėl dalyvavimo 

forumuose, laikantis atitinkamų 

atskaitomybės taisyklių, įskaitant tas, 

kurios nėra skelbiamos plačiajai 

visuomenei, jei jie mano, kad tai būtina 

siekiant užtikrinti geriausią ECB pinigų 

politikos vykdymą; atkreipia dėmesį į 

2018 m. liepos 5 d. Europos ombudsmenės 

nuomonę; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Pakeitimas 15 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad, vykdydama Martino 

Selmayrio paskyrimo savo naujuoju 

generaliniu sekretoriumi procedūrą, 

Komisija nesilaikė skaidrumo, etikos ir 

teisės viršenybės principų; labai 

apgailestauja dėl Komisijos sprendimo 

patvirtinti M. Selmayrį savo naujuoju 

generaliniu sekretoriumi, nors toks 

sprendimas susilaukė daug ES piliečių 

kritinių pastabų ir buvo padaryta žala 

visos ES reputacijai; pabrėžia, kad M. 

Selmayr privalo atsistatydinti iš 

generalinio sekretoriaus pareigų, ir 

ragina Komisiją patvirtinti naują 

generalinio sekretoriaus skyrimo 

procedūrą, užtikrinant, kad būtų laikomasi 

aukščiausių skaidrumo, etikos ir teisės 

viršenybės principų; 

22. ragina Komisiją patvirtinti naują 

generalinio sekretoriaus skyrimo 

procedūrą, užtikrinant, kad būtų laikomasi 

aukščiausių skaidrumo, etikos ir teisės 

viršenybės principų; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Pakeitimas 16 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. ragina Europos ombudsmenę toliau 

stiprinti etikos taisykles ES institucijose, 

kad būtų išspręsti su „sukamųjų durų“ 

reiškiniu susiję klausimai ir užtikrintas 

visiškas visos su tokiais atvejais susijusios 

informacijos skaidrumas, įskaitant greitą 

visų susijusių ES pareigūnų pavardžių 

sąrašo paskelbimą; laukia, kol Europos 

ombudsmenė pateiks analizę, kaip 

Komisija įgyvendina savo gaires ir 

pasiūlymus, kaip geriau spręsti su 

„sukamųjų durų“ reiškiniu susijusius 

atvejus, įskaitant galimybę priimti 

teisėkūros procedūra priimamas taisykles 

dėl tokių situacijų ir galimų pažeidimų 

prevencijos ir nuobaudų; 

23. ragina Europos ombudsmenę toliau 

stiprinti etikos taisykles ES institucijose, 

kad būtų išspręsti su „sukamųjų durų“ 

reiškiniu susiję klausimai ir užtikrintas kuo 

įmanoma didesnis visos su tokiais atvejais 

susijusios informacijos skaidrumas, 

įskaitant greitą visų susijusių ES pareigūnų 

pavardžių sąrašo paskelbimą; laukia, kol 

Europos ombudsmenė pateiks analizę, kaip 

Komisija įgyvendina savo gaires ir 

pasiūlymus, kaip geriau spręsti su 

„sukamųjų durų“ reiškiniu susijusius 

atvejus, įskaitant galimybę priimti 

teisėkūros procedūra priimamas taisykles 

dėl tokių situacijų ir galimų pažeidimų 

prevencijos ir nuobaudų; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Pakeitimas 17 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pakartoja savo raginimą Komisijai 

užtikrinti aktyvų skelbimą ir visapusišką 

skaidrumą kalbant apie buvusių Komisijos 

narių pareigas baigus kadenciją; ragina 

Komisiją užtikrinti, kad Etikos komitetas 

būtų visiškai nepriklausomas ir 

atskaitingas, ir skatina Europos 

ombudsmenę toliau vertinti visus galimus 

Etikos komiteto narių interesų konfliktus ir 

apie juos pranešti; 

27. pakartoja savo raginimą Komisijai 

užtikrinti aktyvų skelbimą ir kuo įmanoma 

didesnį skaidrumą kalbant apie buvusių 

Komisijos narių pareigas baigus kadenciją; 

ragina Komisiją užtikrinti, kad Etikos 

komitetas būtų visiškai nepriklausomas ir 

atskaitingas, ir skatina Europos 

ombudsmenę toliau vertinti visus galimus 

Etikos komiteto narių interesų konfliktus ir 

apie juos pranešti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Pakeitimas 18 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. palankiai vertina ombudsmenės 

strateginį tyrimą dėl Tarybos teisėkūros 

proceso skaidrumo (OI/2/2017/TE), tačiau 

apgailestauja dėl to, kad Taryba per 

nustatytą terminą neatsakė į išvadas; 

pažymi, kad tai, deja, yra pasikartojantis 

klausimas, kuris nuolat minimas Europos 

ombudsmenei pateiktuose skunduose; be 

to, mano, kad šis klausimas turėtų būti 

laikomas labai svarbiu demokratiniam 

Sąjungos gyvenimui ir veiksmingam 

piliečių dalyvavimui visame žemyne, nes 

jis trukdo įgyvendinti konstitucines sutartis 

ir Pagrindinių teisių chartiją; šiuo aspektu 

atkreipia dėmesį į Europos ombudsmenės 

išvadas pastarojo meto byloje 

(1272/2017/LP, Tarybos atsisakymas leisti 

visuomenei susipažinti su jos Teisės 

tarnybos nuomone dėl Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl Skaidrumo registro), 

kuriose teigiama, kad šis klausimas kelia 

grėsmę institucinės pusiausvyros 

principui ir pažeidžia esminę lojalaus 

tarpusavio bendradarbiavimo praktiką; 

pažymi, kad, kai prašymas atmetamas, 

neįmanoma atlikti ex post vertinimų ad 

hoc pagrindu; 

28. palankiai vertina ombudsmenės 

strateginį tyrimą dėl Tarybos teisėkūros 

proceso skaidrumo (OI/2/2017/TE), tačiau 

apgailestauja dėl to, kad Taryba per 

nustatytą terminą neatsakė į išvadas; 

pažymi, kad tai, deja, yra pasikartojantis 

klausimas, kuris nuolat minimas Europos 

ombudsmenei pateiktuose skunduose; be 

to, mano, kad šis klausimas turėtų būti 

laikomas labai svarbiu demokratiniam 

Sąjungos gyvenimui ir veiksmingam 

piliečių dalyvavimui visame žemyne, nes 

jis trukdo įgyvendinti konstitucines sutartis 

ir Pagrindinių teisių chartiją; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Pakeitimas 19 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. primygtinai ragina Europos 

ombudsmenę pradėti strateginį tyrimą, 

kad būtų įvertinta, ar tokios ES 

institucijos, organai ir agentūros, kaip 

Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA), Europos maisto saugos tarnyba 

(EFSA) ir EMA, užtikrina, kad mokslinių 

įrodymų rinkimas, vertinimas ir skelbimas 

būtų visiškai nepriklausomi, skaidrūs, 

nešališki, tikslūs ir nesusiję su interesų 

konfliktais, ir ar įgyvendinta tinkama 

politika ir procedūrinės apsaugos 

priemonės, visų pirma susijusios su GMO, 

glifosatu, pesticidais, fitosanitariniais ir 

biocidiniais produktais ir vaistais; šiuo 

klausimu siūlo atlikti tolesnį tyrimą dėl 

šių agentūrų mokslinių komitetų ir grupių 

sudėties ir atrankos procedūrų, siekiant 

užtikrinti, kad jie būtų visiškai 

nepriklausomi, ir nustatyti griežčiausius 

mechanizmus, skirtus galimų interesų 

konfliktų prevencijai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Pakeitimas 20 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. ragina skirti daugiau finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių Europos ombudsmeno 

tarnybai jos dabartiniam ir būsimam 

darbo krūviui įveikti, kad ji galėtų vykdyti 

savo pagrindines pareigas stiprinti gerą 

administracinę praktiką Europos 

Sąjungoje – paslaugas, kurios yra 

gyvybiškai svarbios Sąjungos piliečiams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Pakeitimas 21 

Peter Jahr 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Europos ombudsmeno 2017 m. veikla 

(2018/2105(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad Europos 

ombudsmenė turi tirti interesų konfliktą 

tarp Komisijos vaidmens trejete ir jos, 

kaip Sutarčių ir acquis sergėtojos, 

atsakomybės; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


