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Pakeitimas 2
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios 
įstaigos
(2018/2166(DEC))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją visapusiškai ištirti Čekijos 
ministro pirmininko tarnybos interesų 
konfliktą, kaip to reikalaujama 2018 m. 
gruodžio mėn. Europos Parlamento 
rezoliucijoje, taip pat ištirti jo, kaip 
žiniasklaidos savininko, padėtį ir padaryti 
išvadas šiuo klausimu;

39. atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją visapusiškai ištirti Čekijos 
ministro pirmininko tarnybos interesų 
konfliktą, kaip to reikalaujama 2018 m. 
gruodžio mėn. Europos Parlamento 
rezoliucijoje, ir daugiau nedelsiant imtis 
griežtų priemonių dėl šio tyrimo rezultatų, 
taip pat ištirti jo, kaip žiniasklaidos 
savininko, padėtį ir padaryti išvadas šiuo 
klausimu;

Or. en
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Pakeitimas 3
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios 
įstaigos
(2018/2166(DEC))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
182 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

182. atsižvelgdamas į tai, primena 
Ombudsmeno išvadą dėl keturių netinkamo 
administravimo atvejų, pateiktų jo 
rekomendacijoje, sujungtose bylose 
488/2018/KR ir 514/2018/KR; pažymi, kad 
Ombudsmeno išvados „„iš esmės panašios 
į Europos Parlamento išvadas“ ir kad jis 
„sutinka su (Europos Parlamento) 
vertinimu, kad dvigubas skyrimas labai ir 
gal net per daug išplėtė teisės ribas“; 
pabrėžia galutinę Ombudsmeno 
rekomendaciją Komisijai, kad Komisija 
turėtų parengti specialią generalinio 
sekretoriaus skyrimo procedūrą, atskirai 
nuo kitų aukšto lygio pareigų skyrimo; 
taigi apgailestauja dėl įžūlaus Komisijos 
2018 m. gruodžio 3 d. atsakymo Europos 
ombudsmenui – iš atsakymo matoma, kaip 
mažai nusimanoma apie ombudsmeno, 
išnagrinėjus 11 000 puslapių dokumentų, 
iškeltus klausimus;

182. atsižvelgdamas į tai, primena 
Ombudsmeno išvadą dėl keturių netinkamo 
administravimo atvejų, pateiktų jo 
rekomendacijoje, sujungtose bylose 
488/2018/KR ir 514/2018/KR; pažymi, kad 
Ombudsmeno išvados „„iš esmės panašios 
į Europos Parlamento išvadas“ ir kad jis 
„sutinka su (Europos Parlamento) 
vertinimu, kad dvigubas skyrimas labai ir 
gal net per daug išplėtė teisės ribas“; 
pabrėžia galutinę Ombudsmeno 
rekomendaciją Komisijai, kad Komisija 
turėtų parengti specialią generalinio 
sekretoriaus skyrimo procedūrą, atskirai 
nuo kitų aukšto lygio pareigų skyrimo; 
taigi apgailestauja dėl įžūlaus Komisijos 
2018 m. gruodžio 3 d. atsakymo Europos 
ombudsmenui – iš atsakymo matoma, kaip 
mažai nusimanoma apie ombudsmeno, 
išnagrinėjus 11 000 puslapių dokumentų, 
iškeltus klausimus; ragina kitą Komisijos 
narių kolegiją ir jos pirmininką peržiūrėti 
šį paskyrimą atsižvelgiant į Ombudsmeno 
išvadas ir į Parlamento rezoliuciją;

Or. en


