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8.1.2020 A9-0032/4

Grozījums Nr. 4
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā Ombudam ir izšķirīga nozīme 
ES iestāžu pārskatatbildības, kā arī ES 
pārvaldības un lēmumu pieņemšanas 
procesu pilnīgas pārredzamības un 
objektivitātes nodrošināšanā, lai aizsargātu 
iedzīvotāju tiesības, tādējādi vairojot viņu 
uzticēšanos, iesaistīšanos un līdzdalību 
Savienības demokrātiskajā dzīvē;

M. tā kā Ombudam ir izšķirīga nozīme 
ES iestāžu pārskatatbildības, kā arī ES 
pārvaldības un lēmumu pieņemšanas 
procesu augsta līmeņa pārredzamības un 
objektivitātes nodrošināšanā, lai aizsargātu 
iedzīvotāju tiesības, tādējādi vairojot viņu 
uzticēšanos, iesaistīšanos un līdzdalību 
Savienības demokrātiskajā dzīvē;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/5

Grozījums Nr. 5
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
P apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

P. tā kā, ombudes ierosinātajā 
stratēģiskajā izmeklēšanā OI/2017/TE tika 
secināts, ka Padome nenodrošina 
pārredzamību attiecībā uz publisku 
piekļuvi tās normatīvajiem dokumentiem 
un tās pašreizējo praksi savā lēmumu 
pieņemšanas procesā — sevišķi 
sagatavošanas posmā Pastāvīgo pārstāvju 
komitejā (COREPER) un darba grupu 
līmenī; tā kā, ņemot vērā to, ka Padome 
ombudes ieteikumus īstenot nevēlējās, 
ombude 2018. gada 16. maijā iesniedza 
īpašo ziņojumu OI/2/2017/TE par 
Parlamenta iespējām pārraudzīt Padomes 
likumdošanas procesu; tā kā Parlaments 
pēc tam — 2019. gada 17. janvārī — 
pieņēma savu ziņojumu 2018/2096 (INI) 
par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu 
OI/2/2017 par ES Padomes darba 
sagatavošanas struktūrās notiekošo 
leģislatīvo diskusiju pārredzamību4, un 
pilnībā atbalstīja ombudes ieteikumus; tā 
kā Padomē prezidējošā valsts Somija ir 
paudusi apņemšanos uzlabot Padomes 
atvērtību un likumdošanas procesa 
pārredzamību;

___________
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0045.

P. tā kā, ombudes ierosinātajā 
stratēģiskajā izmeklēšanā OI/2017/TE tika 
secināts, ka Padome nenodrošina 
pārredzamību attiecībā uz publisku 
piekļuvi tās normatīvajiem dokumentiem 
un tās pašreizējo praksi savā lēmumu 
pieņemšanas procesā — sevišķi 
sagatavošanas posmā Pastāvīgo pārstāvju 
komitejā (COREPER) un darba grupu 
līmenī; tā kā, ņemot vērā to, ka Padome 
ombudes ieteikumus īstenot nevēlējās, 
ombude 2018. gada 16. maijā iesniedza 
īpašo ziņojumu OI/2/2017/TE par 
Parlamenta iespējām pārraudzīt Padomes 
likumdošanas procesu; tā kā Parlaments 
2019. gada 17. janvārī pieņēma savu 
ziņojumu 2018/2096 (INI) par Ombuda 
stratēģisko izmeklēšanu4, kurā ombudes 
ieteikumiem ir apliecināts nedalīts 
atbalsts; tā kā Padomē prezidējošā valsts 
Somija ir paudusi apņemšanos uzlabot 
Padomes atvērtību un likumdošanas 
procesa pārredzamību;

___________
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0045.

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/6

Grozījums Nr. 6
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
S apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

S. tā kā ombude 2018. gadā uzsāka tās 
aizskaršanas apkarošanas stratēģijas 
īstenošanu, kuras sakarā viņa pārbaudīja, 
vai ES pārvaldē tiek īstenoti aizskaršanas 
apkarošanas politikas virzieni; tā kā 
ombude nolēma 2018. gadā rakstiski 
vērsties pie 26 ES iestādēm un aģentūrām, 
lūdzot sniegt sīkāku informāciju par 
minētajiem politikas virzieniem un to 
īstenošanas veidu;

S. tā kā ombude 2018. gadā uzsāka tās 
aizskaršanas apkarošanas stratēģiskās 
iniciatīvas īstenošanu, kuras sakarā viņa 
pārbaudīja, vai ES pārvaldē tiek īstenoti 
aizskaršanas apkarošanas politikas virzieni; 
tā kā ombude nolēma 2018. gadā rakstiski 
vērsties pie 26 ES iestādēm un aģentūrām, 
lūdzot sniegt sīkāku informāciju par 
minētajiem politikas virzieniem un to 
īstenošanas veidu;
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8.1.2020 A9-0032/7

Grozījums Nr. 7
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas trīspusējo 
nolīgumu, kas ir uzskatāms par soli uz 
priekšu spēkā esošo noteikumu par 
lobēšanu stiprināšanā un likuma robu 
novēršanā; tomēr uzskata, ka iestādēm 
nevajadzētu apstāties pie šā nolīguma, bet 
gan turpināt darbu pie tā, lai tiktu pieņemti 
visām ES iestādēm un aģentūrām saistoši 
likumdošanas akti;

23. uzsver vajadzību pēc Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
trīspusēja nolīguma, kas būtu uzskatāms 
par soli uz priekšu spēkā esošo noteikumu 
par lobēšanu stiprināšanā un likuma robu 
novēršanā; tomēr tam šķiet, ka iestādēm 
nevajadzētu apstāties pie šā nolīguma, bet 
gan turpināt darbu pie tā, lai tiktu pieņemti 
visām ES iestādēm un aģentūrām saistoši 
likumdošanas akti;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/8

Grozījums Nr. 8
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē ombudes 2018. gadā 
veikto izmeklēšanu par Komisijas 
ģenerālsekretāra iecelšanu amatā un uzteic 
viņas konstatētos četrus administratīvo 
kļūmju gadījumus; pauž nožēlu par to, ka, 
neskatoties uz Parlamenta pausto atbalstu 
ombudes rekomendācijām, Komisija tās 
vērā ņēmusi nav; ar sevišķām bažām 
konstatē, ka tā nav ieviesusi īpašu amatā 
iecelšanas procedūru, un prasa, lai jaunā 
Komisija to izdarītu, tādējādi nodrošinot 
augstāko standartu ievērošanu gan no 
pārredzamības, gan ētikas, gan tiesiskas 
valsts principa viedokļa; 

7. atzinīgi vērtē ombudes 2018. gadā 
veikto izmeklēšanu par bijušā Komisijas 
ģenerālsekretāra iecelšanas amatā 
procedūru un cildinoši izsakās par viņas 
konstatētajiem četriem administratīvo 
kļūmju gadījumiem; pauž nožēlu par to, 
ka, neskatoties uz Parlamenta pausto 
atbalstu ombudes rekomendācijām, 
iepriekšējā Komisija tās vērā ņēmusi nav; 
ar sevišķām bažām konstatē, ka tā nav 
ieviesusi īpašu amatā iecelšanas procedūru, 
un prasa, lai jaunā Komisija to izdarītu, 
tādējādi nodrošinot augstāko standartu 
ievērošanu gan no pārredzamības, gan 
ētikas, gan tiesiskas valsts principa 
viedokļa; 
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8.1.2020 A9-0032/9

Grozījums Nr. 9
Peter Jahr
PPE grupas vārdā

Ziņojums A9-0032/2019
Peter Jahr
Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā
(2019/2134(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atgādina, ka jaunais Eiropas 
Ombuda statūtu projekts, kuru Parlaments 
nesen pieņēma, satur normu par 3 gadus 
ilgu nogaidīšanas laikposmu, kura laikā 
Eiropas Parlamenta deputāts ieņemt 
Ombuda amatu nedrīkst;

46. atgādina, ka jaunais Eiropas 
Ombuda statūtu projekts, kuru Parlaments 
nesen pieņēma, satur normu par 3 gadus 
ilgu nogaidīšanas laikposmu, kura laikā 
Eiropas Parlamenta deputāts ieņemt 
Ombuda amatu nedrīkst; atgādina par to, 
ka Komisijas atzinumā attiecībā uz jauno 
statūtu projektu ir izteiktas šaubas par to, 
cik proporcionāls ir aizliegums visām 
publiskajām amatpersonām, tostarp 
bijušiem Eiropas Savienības Tiesas 
tiesnešiem, Eiropas Revīzijas palātas 
revidentiem un Eiropas Parlamenta 
deputātiem, ieņemt Eiropas Ombuda 
amatu;

Or. en


