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LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.12.2018 A8-0411/11 

Grozījums Nr.  11 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atkārtoti aicina izveidot centrālu 

pārredzamības centru visām ES iestādēm 

un aģentūrām; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Grozījums Nr.  12 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību; 

uzsver, ka ir svarīgi pieņemt atbilstošu 

leģislatīvo aktu, lai noteiktu, ka ES 

pārredzamības reģistrs ir obligāts un 

juridiski saistošs visām ES iestādēm un 

aģentūrām, kā arī interešu pārstāvjiem, 

tādējādi nodrošinot lobēšanas pilnīgu 

pārredzamību; 

19. atbalsta Ombuda apņemšanos 

uzlabot ES lobēšanas pārredzamību; 

uzsver, ka ir svarīgi pieņemt atbilstošu 

leģislatīvo aktu, lai noteiktu, ka ES 

pārredzamības reģistrs ir obligāts un 

juridiski saistošs visām ES iestādēm un 

aģentūrām, kā arī interešu pārstāvjiem, 

tādējādi nodrošinot lobēšanas iespējami 

augstāku pārredzamības līmeni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Grozījums Nr.  13 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzsver, ka ir svarīgi regulāri 

atjaunināt un lielā mērā uzlabot ES 

pārredzamības reģistrā iekļauto datu 

precizitāti, tostarp juridisko sabiedrību, 

kuras veic lobēšanu, pienākumu deklarēt 

visus savus klientus; uzsver, ka 

jānodrošina sabiedrībai skaidri saprotama 

un viegli pieejama bezmaksas piekļuve 

visai informācijai par lobētāju ietekmi; 
uzskata, ka jānodrošina pilnīga visu 

interešu pārstāvju finansēšanas 

pārredzamība; aicina svītrot no 

pārredzamības reģistra visas 

organizācijas, kuras neievēro noteikumus 

attiecībā uz "virpuļdurvju situāciju"; 

20. uzsver, ka ir svarīgi regulāri 

atjaunināt un lielā mērā uzlabot ES 

pārredzamības reģistrā iekļauto datu 

precizitāti; uzskata, ka profesionāliem 

konsultāciju uzņēmumiem, juridiskiem 

birojiem un pašnodarbinātiem 

konsultantiem būtu jānorāda precīzs to 

darbību apjoms, uz kurām attiecas 

reģistrs, vienlaikus atzīstot, ka atsevišķas 

fiziskās personas var neatbilst 

Pārredzamības reģistra prasībām, jo dažu 

dalībvalstu tiesību aktos ir noteiktas 

atšķirīgas prasības; uzskata, ka 

jānodrošina pilnīga visu interešu pārstāvju 

finansēšanas pārredzamība;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Grozījums Nr.  14 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver Ombuda secinājumus par 

to, ka ECB priekšsēdētāja turpmāka 

dalība G30 ir administratīva kļūme, jo tā 

liek sabiedrībai domāt, ka ECB 

neatkarība no privātām finanšu interesēm 

ir apdraudēta; uzsver, ka ECB Valdes 

locekļiem būtu jāatturas no vienlaicīgas 

dalības forumos vai citās organizācijās, 

kurās piedalās ECB uzraudzītu banku 

vadītāji; ņem vērā Ombuda 2018. gada 15. 

janvāra ieteikumus par ECB 

priekšsēdētāja un tās lēmumu 

pieņemšanas iestāžu locekļu iesaisti G30 

un mudina ECB veikt izmaiņas 

attiecīgajos noteikumos, lai nodrošinātu, 

ka praksē tiek ieviesti augstākie ētikas un 

pārskatatbildības standarti; 

21. atkārtoti norāda, ka ECB 

neatkarība dod Valdes locekļiem brīvību 

pieņemt atbildīgus un uz noteikumiem par 

pienācīgu pārskatatbildību balstītus 

lēmumus par dalību forumos, arī tajos, 

kas nav atvērti plašākai sabiedrībai, ja 

viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai 

nodrošinātu pēc iespējas labāku ECB 

monetārās politikas īstenošanu; ņem vērā 

Ombuda 2018. gada 5. jūlija atzinumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Grozījums Nr.  15 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzskata, ka, īstenojot procedūru 

Martin Selmayr iecelšanai 

ģenerālsekretāra amatā, Komisija nav 

ievērojusi pārredzamības, ētikas un 

tiesiskuma principus; pauž dziļu nožēlu 

par Komisijas lēmumu apstiprināt M. 

Selmayr ģenerālsekretāra amatā, 

neraugoties uz ES iedzīvotāju plašo un 

izvērsto kritiku un kaitējumu ES 

reputācijai kopumā; uzsver, ka M. 

Selmayr ir jāatkāpjas no ģenerālsekretāra 

amata, un aicina Komisiju pieņemt jaunu 

procedūru ģenerālsekretāra iecelšanai, 

nodrošinot, ka tiek ievēroti augstākie 

pārredzamības, ētikas un tiesiskuma 

standarti; 

22. aicina Komisiju pieņemt jaunu 

procedūru ģenerālsekretāra iecelšanai, 

nodrošinot, ka tiek ievēroti augstākie 

pārredzamības, ētikas un tiesiskuma 

standarti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Grozījums Nr.  16 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. aicina Ombudu turpināt darbu 

saistībā ar ētikas noteikumu uzlabošanu ES 

iestādēs, lai novērstu ar "virpuļdurvju 

situāciju" saistītās problēmas un 

nodrošinātu visas ar šādām situācijām 

saistītās informācijas pilnīgu 

pārredzamību, tostarp visu iesaistīto ES 

ierēdņu vārdu tūlītēju publiskošanu; ar 

nepacietību gaida Ombuda veikto analīzi 

par to, kā Komisija īsteno savas 

pamatnostādnes un ierosinājumus par 

"virpuļdurvju situāciju" risināšanas 

uzlabošanu, tostarp iespēju pieņemt tiesību 

normas, ar ko novērš šādas situācijas un 

iespējamus ļaunprātīgas rīcības gadījumus 

un soda par tiem; 

23. aicina Ombudu turpināt darbu 

saistībā ar ētikas noteikumu uzlabošanu ES 

iestādēs, lai novērstu ar "virpuļdurvju 

situāciju" saistītās problēmas un 

nodrošinātu visas ar šādām situācijām 

saistītās informācijas iespējami augstāku 

pārredzamības līmeni, tostarp visu 

iesaistīto ES ierēdņu vārdu tūlītēju 

publiskošanu; ar nepacietību gaida 

Ombuda veikto analīzi par to, kā Komisija 

īsteno savas pamatnostādnes un 

ierosinājumus par "virpuļdurvju situāciju" 

risināšanas uzlabošanu, tostarp iespēju 

pieņemt tiesību normas, ar ko novērš šādas 

situācijas un iespējamus ļaunprātīgas 

rīcības gadījumus un soda par tiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Grozījums Nr.  17 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atkārtoti aicina Komisiju garantēt 

informācijas par bijušo komisāru 

nodarbošanos pēc pilnvaru termiņa beigām 

proaktīvu publiskošanu un pilnīgu 

pārredzamību; aicina Komisiju nodrošināt 

ētikas komitejas pilnīgu neatkarību un 

pārskatatbildību un mudina Ombudu 

turpināt novērtēt ētikas komitejas locekļu 

iespējamos interešu konfliktus un ziņot par 

tiem; 

27. atkārtoti aicina Komisiju garantēt 

informācijas par bijušo komisāru 

nodarbošanos pēc pilnvaru termiņa beigām 

proaktīvu publiskošanu un iespējami 

augstāku pārredzamības līmeni; aicina 

Komisiju nodrošināt ētikas komitejas 

pilnīgu neatkarību un pārskatatbildību un 

mudina Ombudu turpināt novērtēt ētikas 

komitejas locekļu iespējamos interešu 

konfliktus un ziņot par tiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Grozījums Nr.  18 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. apsveic Ombudu saistībā ar 

stratēģisko izmeklēšanu jautājumā par 

Padomes likumdošanas procesa 

pārredzamību (OI/2/2017/TE), tomēr pauž 

nožēlu, ka Padome nav attiecīgajā termiņā 

atbildējusi uz viņas secinājumiem; norāda, 

ka šī problēma diemžēl atkārtojas un par to 

pastāvīgi liecina arī Ombudam iesniegtās 

sūdzības; turklāt uzskata, ka šī jautājuma 

risināšanai ir ļoti liela nozīme Savienības 

demokrātiskajā dzīvē un iedzīvotāju 

efektīvas līdzdalības nodrošināšanā visā 

kontinentā, jo tas kavē īstenot 

konstitucionālos līgumus un Pamattiesību 

hartu; šajā sakarā ņem vērā Ombuda 

secinājumus nesenajā lietā (1272/2017/LP 

— Padomes atteikums piešķirt publisku 

piekļuvi tās juridiskā dienesta atzinumam 

par starpiestāžu līgumu par 

pārredzamības reģistru), kas liecināja, ka 

šis jautājums apdraud institucionālā 

līdzsvara principu un noliedz būtisko 

patiesas abpusējas sadarbības praksi; 

norāda, ka nav iespējams uz ad hoc 

pamata veikt ex post pārbaudi pēc tam, 

kad pieprasījums ir atteikts; 

28. apsveic Ombudu saistībā ar 

stratēģisko izmeklēšanu jautājumā par 

Padomes likumdošanas procesa 

pārredzamību (OI/2/2017/TE), tomēr pauž 

nožēlu, ka Padome nav attiecīgajā termiņā 

atbildējusi uz viņas secinājumiem; norāda, 

ka šī problēma diemžēl atkārtojas un par to 

pastāvīgi liecina arī Ombudam iesniegtās 

sūdzības; turklāt uzskata, ka šī jautājuma 

risināšanai ir ļoti liela nozīme Savienības 

demokrātiskajā dzīvē un iedzīvotāju 

efektīvas līdzdalības nodrošināšanā visā 

kontinentā, jo tas kavē īstenot 

konstitucionālos līgumus un Pamattiesību 

hartu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Grozījums Nr.  19 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina Ombudu sākt stratēģisku 

izmeklēšanu, lai novērtētu, vai ES 

iestādes, biroji un aģentūras, piemēram, 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 

(EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūra 

(EMA), nodrošina, ka zinātnisko 

pierādījumu vākšana, pārbaude un 

publicēšana ir pilnībā neatkarīga, 

pārredzama, objektīva, pareiza un 

nesaistīta ar interešu konfliktu, un vai ir 

ieviesta atbilstīga politika un procesuālās 

garantijas, jo īpaši attiecībā uz ĢMO, 

glifosātu, pesticīdiem, fitosanitāriem un 

biocīdiem līdzekļiem un zālēm; šajā 

sakarā ierosina veikt papildu izmeklēšanu 

attiecībā uz šo aģentūru zinātnisko 

komiteju un paneļu sastāvu un pārbaudīt 

īstenotās atlases procedūras, lai 

nodrošinātu to pilnīgu neatkarību, un 

ieviest visstingrākos mehānismus jebkāda 

iespējama interešu konflikta novēršanai; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Grozījums Nr.  20 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. aicina Ombuda birojam piešķirt 

lielākus finanšu resursus un 

cilvēkresursus, lai tas varētu veikt 

pašreizējos un turpmākos darba 

uzdevumus un tādējādi pildīt savu svarīgo 

pienākumu — vairot labas pārvaldības 

praksi Eiropas Savienībā, jo šis 

pakalpojums ir ļoti svarīgs Savienības 

iedzīvotājiem; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Grozījums Nr.  21 

Peter Jahr 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā 

(2018/2105(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. uzsver, ka Ombudam ir jāizmeklē 

interešu konflikts starp Komisijas dalību 

trijotnē un tās pienākumu uzraudzīt 

Līgumu un acquis izpildi; 

svītrots 

Or. en 

 

 


