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Pakeitimas 4
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0032/2019
Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
(2019/2134(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi Europos ombudsmenui 
tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant ES 
institucijų atskaitomybę ir kuo didesnį ES 
administracijos ir sprendimų priėmimo 
procesų skaidrumą ir nešališkumą, siekiant 
apsaugoti piliečių teises ir taip padidinti jų 
pasitikėjimą, aktyvumą ir dalyvavimą 
demokratiniame Sąjungos gyvenime;

M. kadangi Europos ombudsmenui 
tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant ES 
institucijų atskaitomybę ir didelį ES 
administracijos ir sprendimų priėmimo 
procesų skaidrumą ir nešališkumą, siekiant 
apsaugoti piliečių teises ir taip padidinti jų 
pasitikėjimą, aktyvumą ir dalyvavimą 
demokratiniame Sąjungos gyvenime;
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Pakeitimas 5
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0032/2019
Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
(2019/2134(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
P konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

P. kadangi atlikusi strateginį tyrimą 
Nr. OI/2/2017/TE Europos ombudsmenė 
nustatė, jog Taryboje stokojama 
skaidrumo, susijusio su galimybe 
visuomenei susipažinti su jos teisėkūros 
dokumentais, taip pat su jos dabartine 
praktika sprendimų priėmimo procese, 
ypač parengiamuoju etapu Nuolatinių 
atstovų komitete (COREPER) ir darbo 
grupių lygmeniu; kadangi, Tarybai delsiant 
įgyvendinti Europos ombudsmenės 
rekomendacijas, 2018 m. gegužės 16 d. 
ombudsmenė Parlamentui pateikė 
specialiąją ataskaitą dėl specialiojo tyrimo 
Nr. OI/2/2017/TE dėl Tarybos teisėkūros 
proceso skaidrumo; kadangi 2019 m. 
sausio 17 d. Parlamentas priėmė pranešimą 
dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo 
OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos 
parengiamuosiuose organuose svarstant 
teisėkūros procedūra priimamų aktų 
projektus, šiame pranešime patvirtinamos 
visos ombudsmenės rekomendacijos; 
kadangi Tarybai pirmininkaujanti Suomija 
pažadėjo padidinti Taryboje vykdomų 
veiksmų atvirumą ir teisėkūros skaidrumą;

___________
4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.

P. kadangi atlikusi strateginį tyrimą 
Nr. OI/2/2017/TE Europos ombudsmenė 
nustatė, jog Taryboje stokojama 
skaidrumo, susijusio su galimybe 
visuomenei susipažinti su jos teisėkūros 
dokumentais, taip pat su jos dabartine 
praktika sprendimų priėmimo procese, 
ypač parengiamuoju etapu Nuolatinių 
atstovų komitete (COREPER) ir darbo 
grupių lygmeniu; kadangi, Tarybai delsiant 
įgyvendinti Europos ombudsmenės 
rekomendacijas, 2018 m. gegužės 16 d. 
ombudsmenė Parlamentui pateikė 
specialiąją ataskaitą dėl specialiojo tyrimo 
Nr. OI/2/2017/TE dėl Tarybos teisėkūros 
proceso skaidrumo; kadangi 2019 m. 
sausio 17 d. Parlamentas priėmė pranešimą 
dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo4 ir 
šiame pranešime patvirtinamos visos 
ombudsmenės rekomendacijos; kadangi 
Tarybai pirmininkaujanti Suomija pažadėjo 
padidinti Taryboje vykdomų veiksmų 
atvirumą ir teisėkūros skaidrumą;

___________
4 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.
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Pakeitimas 6
Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0032/2019
Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
(2019/2134(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
S konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

S. kadangi 2018 m. Europos 
ombudsmenė pradėjo įgyvendinti kovos su 
priekabiavimu strategiją, pagal kurią 
vertinama ES administravimo institucijų 
taikoma kovos su priekabiavimu politika; 
kadangi Europos ombudsmenė 2018 m. 
nusprendė raštu kreiptis į 26 ES institucijas 
ir agentūras ir prašyti pateikti išsamios 
informacijos apie minėtą politiką ir jos 
įgyvendinimo būdus;

S. kadangi 2018 m. Europos 
ombudsmenė pradėjo įgyvendinti kovos su 
priekabiavimu strateginę iniciatyvą, pagal 
kurią vertinama ES administravimo 
institucijų taikoma kovos su priekabiavimu 
politika; kadangi Europos ombudsmenė 
2018 m. nusprendė raštu kreiptis į 26 ES 
institucijas ir agentūras ir prašyti pateikti 
išsamios informacijos apie minėtą politiką 
ir jos įgyvendinimo būdus;

Or. en
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Peter Jahr
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0032/2019
Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
(2019/2134(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. džiaugiasi, kad Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija sudarė 
trišalį susitarimą, kuris laikomas žingsniu 
tobulinant dabartines taisykles dėl 
lobistinės veiklos ir naikinant spragas; vis 
dėlto mano, kad šios institucijos neturėtų 
tuo apsiriboti, bet toliau kurti privalomo 
pobūdžio teisėkūros priemones visoms ES 
institucijoms ir agentūroms;

23. pabrėžia, kad reikia sudaryti 
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 
trišalį susitarimą, kuris būtų laikomas 
žingsniu tobulinant dabartines taisykles dėl 
lobistinės veiklos ir naikinant spragas; vis 
dėlto mano, kad šios institucijos neturėtų 
tuo apsiriboti, bet toliau kurti privalomo 
pobūdžio teisėkūros priemones visoms ES 
institucijoms ir agentūroms;
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Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
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Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
(2019/2134(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina 2018 m. atliktą 
Europos ombudsmenės tyrimą dėl 
Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimo 
procedūros ir pripažįsta ombudsmenės 
išvadas, kad buvo nustatyti keturi 
netinkamo administravimo atvejai; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
Parlamento pritarimo Europos 
ombudsmenės rekomendacijoms, Komisija 
jų neįgyvendino; ypač susirūpinęs pažymi, 
kad Komisija nenustatė specialios skyrimo 
procedūros, ir prašo naujos sudėties 
Komisijos sukurti tokią procedūrą, taip 
užtikrinant aukščiausius skaidrumo, etikos 
ir teisinės valstybės principų laikymosi 
standartus; 

7. palankiai vertina 2018 m. atliktą 
Europos ombudsmenės tyrimą dėl buvusio 
Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimo 
procedūros ir pripažįsta ombudsmenės 
išvadas, kad buvo nustatyti keturi 
netinkamo administravimo atvejai; 
apgailestaudamas pažymi, kad, nepaisant 
Parlamento pritarimo Europos 
ombudsmenės rekomendacijoms, 
ankstesnė Komisija jų neįgyvendino; ypač 
susirūpinęs pažymi, kad Komisija 
nenustatė specialios skyrimo procedūros, ir 
prašo naujos sudėties Komisijos sukurti 
tokią procedūrą, taip užtikrinant 
aukščiausius skaidrumo, etikos ir teisinės 
valstybės principų laikymosi standartus; 

Or. en
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Peter Jahr
PPE frakcijos vardu
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Peter Jahr
Europos ombudsmeno 2018 m. veikla
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. primena, kad naujame Europos 
ombudsmeno statuto projekte, kurį neseniai 
priėmė Parlamentas, numatytas trejų metų 
trukmės vadinamasis atvėsimo laikotarpis, 
kuriam pasibaigus Europos Parlamento 
narys gali tapti Europos ombudsmenu;

46. primena, kad naujame Europos 
ombudsmeno statuto projekte, kurį neseniai 
priėmė Parlamentas, numatytas trejų metų 
trukmės vadinamasis atvėsimo laikotarpis, 
kuriam pasibaigus Europos Parlamento 
narys gali tapti Europos ombudsmenu; 
primena, kad Europos Komisijos 
nuomonėje dėl naujojo statuto projekto 
keliamas klausimas dėl proporcingumo, 
kai visiems aukšto rango pareigūnams, 
įskaitant buvusius Teisingumo Teismo 
teisėjus, Europos Audito Rūmų narius ir 
Europos Parlamento narius, neleidžiama 
eiti Europos ombudsmeno pareigų;

Or. en


