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Pakeitimas 1
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad biudžeto ištekliai, kurių prašo 
Europos ombudsmenas, suteiks jam 
galimybę įvykdyti jo statute, įgyvendinimo 
nuostatose ir bendradarbiavimo 
susitarimuose numatytus įsipareigojimus 
bei veiksmingai atlikti savo užduotis;

1. mano, kad biudžeto ištekliai, kurių prašo 
Europos ombudsmenas, suteiks jam 
galimybę įvykdyti jo statute, įgyvendinimo 
nuostatose ir bendradarbiavimo 
susitarimuose numatytus įsipareigojimus 
bei veiksmingai atlikti savo užduotis;
pažymi, kad per pastaruosius metus 
pasiekta labai teigiamų rezultatų, o 
tyrimai būdavo atliekami greičiau 
nepakenkiant kokybei; pažymi, kad tai 
pasiekta papildomų žmogiškųjų išteklių 
dėka ir pradėjus taikyti naujoviškus 
tyrimo metodus; ragina Ombudsmeną 
toliau stengtis užtikrinti šiuos puikius 
rezultatus;

Or. lt

Pakeitimas 2
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. džiaugdamasis pažymi, kad 2012 m. 
Ombudsmenui skiriama biudžeto sąmata 
padidėjo 0,47 % (+44 605 EUR) ir kad 
Ombudsmenas neprašo naujų etatų;

2. džiaugdamasis pažymi, kad 2012 m. 
Ombudsmenui skiriama biudžeto sąmata 
padidėjo 0,47 % (+44 605 EUR) ir kad 
Ombudsmenas neprašo naujų etatų; ir 
kadangi atsižvelgdamas į dabartinę 
finansų ir ekonomikos krizę ir siekdamas 
solidarizuotis su nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis dirbančiais 
kolegomis, kurie patiria didelių sunkumų 
formuodami savo biudžetus, pabandė kaip 
galima labiau apriboti didėjančias 
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biudžeto išlaidas;

Or. lt

Pakeitimas 3
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. giria Ombudsmeną už tai, kad jis taupiai 
sudarė savo biudžeto sąmatą ir kad jis yra 
solidarus su savo partneriais iš valstybių 
narių; atsižvelgia į Ombudsmeno ketinimą 
kuo taupiau sudaryti būsimus biudžetus;

3. giria Ombudsmeną už tai, kad jis taupiai 
sudarė savo biudžeto sąmatą ir kad jis yra 
solidarus su savo partneriais iš valstybių 
narių; atsižvelgia į Ombudsmeno ketinimą 
kuo taupiau sudaryti būsimus biudžetus; ir 
teigiamai vertina Ombudsmeno taupumą 
ir solidarumą su nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis dirbančiais 
kolegomis, kurie susiduria su sunkumais 
formuodami savo biudžetus dabartinės 
finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis;

Or. lt

Pakeitimas 4
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. džiaugdamasis pažymi, kad 
Ombudsmenas tęsia savo daugiamečio 
planavimo politiką sistemingai tikrindamas 
biudžeto eilutes ir perskirstydamas lėšas, 
kad būtų galima jų sutaupyti;

5. džiaugdamasis pažymi, kad 
Ombudsmenas tęsia savo daugiamečio 
planavimo politiką sistemingai tikrindamas 
biudžeto eilutes ir perskirstydamas lėšas, 
kad būtų galima jų sutaupyti; pažymi, kad 
įgyvendinant biudžeto eilučių tikrinimo 
strategiją biudžeto eilučių skaičius 
sumažėjo nuo 23 iki 16; ragina kitas ES 
institucijas pasinaudoti gerąja 
Ombudsmeno institucijos praktika taikant 
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šį metodą;

Or. lt

Pakeitimas 5
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. džiaugdamasis pažymi, kad 
Ombudsmenas tęsia savo daugiamečio 
planavimo politiką sistemingai tikrindamas 
biudžeto eilutes ir perskirstydamas lėšas, 
kad būtų galima jų sutaupyti;

5. džiaugdamasis pažymi, kad 
Ombudsmenas tęsia savo daugiamečio 
planavimo politiką sistemingai tikrindamas 
biudžeto eilutes ir perskirstydamas lėšas, 
kad būtų galima jų sutaupyti; suvokia, kad 
atsižvelgiant į papildomus pagal 
Lisabonos sutartį numatytus 
Ombudsmeno įsipareigojimus neįmanoma 
ilgą laiką užtikrinti, kad biudžetas didėtų 
tiek pat nedaug, kaip dabar; ragina 
Ombudsmeną toliau teikti tikroviškas 
sąnaudomis grindžiamas sąmatas, kuriose 
būtų visapusiškai atsižvelgta į būtinybę 
optimaliai tvarkyti nedidelius turimus 
išteklius;

Or. lt

Pakeitimas 6
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. remia Ombudsmeno mokymo politiką, 
įskaitant ketinimą prisijungti prie 
Tarpinstitucinės pagrindų sutarties, pagal 
kurią suteikiamos galimybės dalyvauti 
įvairiuose mokymuose;

7. remia Ombudsmeno mokymo politiką, 
įskaitant ketinimą prisijungti prie 
Tarpinstitucinės pagrindų sutarties, pagal 
kurią asmenims, susijusiems su šia 
institucija, suteikiamos galimybės 
dalyvauti įvairiuose mokymuose siekiant 
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padidinti jų efektyvumą ir gerai suderinti 
institucijos veiklos aspektus;

Or. fr

Pakeitimas 7
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
8a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. skatina Europos ombudsmeną tęsti 
gerą veiklos koordinavimą su Peticijų 
komitetu, taip pat su SOLVIT ir 
nacionaliniais ombudsmenais siekiant su 
jo kompetencija nesusijusius skundus 
skubiai ir efektyviai perduoti 
kompetentingai institucijai, kad būtų kuo 
geriau ginamos Europos piliečių teisės;

Or. fr


