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Pakeitimas 1
Elena Băsescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad plečiantis Europos Sąjungos 
kompetencijai piliečiai vis dažniau 
tiesiogiai susiduria su Sąjungos 
administracija ir jiems ne visada 
užtikrinamos susijusios procesinės teisės, 
kurias jie galėtų įgyvendinti 
administracijos atžvilgiu;

2. mano, kad plečiantis Europos Sąjungos 
kompetencijai piliečiai vis dažniau 
tiesiogiai susiduria su Sąjungos 
administracija ir jiems ne visada 
užtikrinamos susijusios procesinės teisės, 
kurias jie galėtų įgyvendinti 
administracijos atžvilgiu, kai to galėtų 
reikėti;

Or. en

Pakeitimas 2
Elena Băsescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. nurodo, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai teisė į gerą administravimą tapo 
pagrindine piliečių teise ir privalomos 
teisinės galios neturinčiais teisės aktais, 
kuriuos atitinkama institucija gali 
vienašališkai pakeisti, pagrįstose 
administracinėse procedūrose negalima 
visapusiškai užtikrinti asmenų teisės į gerą 
administravimą;

3. nurodo, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai teisė į gerą administravimą tapo 
pagrindine piliečių teise ir privalomos 
teisinės galios neturinčiais teisės aktais, 
kuriuos atitinkama institucija gali 
vienašališkai pakeisti, pagrįstomis 
administracinėmis procedūromis ne 
visada galima tinkamai užtikrinti asmenų 
teisę į gerą administravimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Heinz K. Becker
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. nurodo, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai teisė į gerą administravimą tapo 
pagrindine piliečių teise ir privalomos 
teisinės galios neturinčiais teisės aktais, 
kuriuos atitinkama institucija gali 
vienašališkai pakeisti, pagrįstose 
administracinėse procedūrose negalima 
visapusiškai užtikrinti asmenų teisės į gerą 
administravimą;

3. nurodo, kad įsigaliojus Lisabonos 
sutarčiai teisė į gerą administravimą tapo 
pagrindine piliečių teise ir privalomos 
teisinės galios neturinčiais teisės aktais, 
kuriuos atitinkama institucija gali 
vienašališkai pakeisti, pagrįstose 
administracinėse procedūrose negalima 
visapusiškai užtikrinti asmenų teisės į gerą 
administravimą, tačiau, atsižvelgiant į 
bendrą gero administravimo kultūrą, jie ir 
toliau bus svarbūs kaip priedas prie 
privalomą teisinę galią turinčių teisės 
aktų nuostatų;

Or. de

Pakeitimas 4
Margrete Auken

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad anksčiau pirmasis 
Europos ombudsmenas yra pasiūlęs 
priimti privalomą Europos tinkamo 
administravimo elgesio kodeksą ir kad 
Europos Parlamentas pritarė tokiam 
pasiūlymui bei paragino Komisiją pateikti 
kodeksu grindžiamą pasiūlymą dėl 
bendrojo reglamento dėl administracinių 
procedūrų, tačiau Komisija pritarė tik 
neprivalomų rekomendacijų parengimui;

Or. en

Pakeitimas 5
Elena Băsescu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į SESV 
298 straipsnį, parengti reglamentą, kuriame 
būtų nustatyti būtinieji kokybės standartai 
ir procesinės garantijos, kurios būtų 
horizontaliai taikomos visai Europos 
Sąjungos administracijai; šis konsoliduotas 
teisės aktas turėtų būti taikomas tik ES 
administracijai pagal SESV 298 straipsnį;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 6
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją užtikrinti teisę į gerą 
administravimą, pagrįstą atvira, 
veiksminga ir nepriklausoma Europos 
administracijos veikla, taip pat teisę į gerą 
administravimą, kaip ji apibrėžta 
Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, 
t. y. kiekvieno asmens teisė į tai, kad jo 
reikalai būtų tvarkomi nešališkai, teisingai 
ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką;

5. ragina Komisiją užtikrinti teisę į gerą 
administravimą, pagrįstą atvira, 
veiksminga ir nepriklausoma Europos 
administracijos veikla, taip pat teisę į gerą 
administravimą, kaip ji apibrėžta 
Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje 
ir kuriai taikomi šios chartijos 
51 straipsnyje nustatyti bendrieji 
apribojimai, t. y. kiekvieno asmens teisė į 
tai, kad jo reikalai būtų tvarkomi 
nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai 
trumpesnį laiką;

Or. de

Pakeitimas 7
Andreas Mölzer
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad be kitų būsimame Europos 
administraciniame reglamente nustatytų 
bendrųjų principų, taip pat galėtų būti 
numatyti lygybės, nešališkumo ir 
nepriklausomumo principai, be to, turėtų 
būti numatyta nuostata, padedanti
užtikrinti teisingumą ir teisėtus lūkesčius, 
teisėtumą ir teisinį tikrumą bei 
proporcingumo ir atvirumo principų 
laikymąsi;

6. pažymi, kad, be kitų būsimame Europos 
administraciniame reglamente nustatytų 
bendrųjų principų, taip pat turėtų būti 
numatyti lygybės, nešališkumo ir 
nepriklausomumo principai, be to, turėtų 
būti numatytos nuostatos, padedančios
užtikrinti teisingumą ir teisėtus lūkesčius, 
teisėtumą ir teisinį tikrumą bei 
proporcingumo ir atvirumo principų 
laikymąsi;

Or. de

Pakeitimas 8
Elena Băsescu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad be kitų būsimame Europos 
administraciniame reglamente nustatytų 
bendrųjų principų, taip pat galėtų būti 
numatyti lygybės, nešališkumo ir 
nepriklausomumo principai, be to, turėtų 
būti numatyta nuostata, padedanti
užtikrinti teisingumą ir teisėtus lūkesčius, 
teisėtumą ir teisinį tikrumą bei 
proporcingumo ir atvirumo principų 
laikymąsi;

6. pažymi, kad, be kitų būsimame Europos 
administraciniame reglamente nustatytų 
bendrųjų principų, taip pat turėtų būti 
numatyti lygybės, nešališkumo ir 
nepriklausomumo principai, kartu
užtikrinant teisingumą, teisėtumą ir teisinį 
tikrumą bei proporcingumo ir atvirumo 
principų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 9
Elena Băsescu

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad paslaugumo principo – pagal 
kurį administracija siekia patarti ir padėti 
piliečiams, ir stengiasi išvengti 
nereikalingų sudėtingų procedūrų taikymo 
taip taupydama laiką ir piliečių ir 
pareigūnų jėgas – nustatymas būtų 
naudingas piliečiams ir administracijai dėl 
geresnės paslaugų kokybės ir didesnio 
veiksmingumo;

7. mano, kad paslaugumo principo – pagal 
kurį administracija siekia patarti, padėti,
tarnauti piliečiams ir juos palaikyti, ir 
todėl stengiasi išvengti nereikalingų 
sudėtingų ir ilgų procedūrų taikymo taip 
taupydama laiką ir piliečių ir pareigūnų 
jėgas – nustatymas padėtų patenkinti 
teisėtus piliečių lūkesčius ir būtų 
naudingas piliečiams ir administracijai dėl 
geresnės paslaugų kokybės ir didesnio 
veiksmingumo;

Or. en

Pakeitimas 10
Margrete Auken

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad paslaugumo principo – pagal 
kurį administracija siekia patarti ir padėti 
piliečiams, ir stengiasi išvengti 
nereikalingų sudėtingų procedūrų taikymo 
taip taupydama laiką ir piliečių ir 
pareigūnų jėgas – nustatymas būtų 
naudingas piliečiams ir administracijai dėl 
geresnės paslaugų kokybės ir didesnio 
veiksmingumo;

7. mano, kad paslaugumo principo – pagal 
kurį administracija siekia patarti ir padėti 
piliečiams, elgiasi deramai mandagiai ir 
stengiasi išvengti nereikalingų sudėtingų 
procedūrų taikymo taip taupydama laiką ir 
piliečių ir pareigūnų jėgas – nustatymas 
būtų naudingas piliečiams ir 
administracijai dėl geresnės paslaugų 
kokybės ir didesnio veiksmingumo;

Or. en

Pakeitimas 11
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją nustatyti tinkamą 
administracinę nuostatą dėl procedūros, 
kuri taikoma pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su ES institucijų turimais 
dokumentais, kuris buvo priimtas remiantis 
SESV 15 straipsniu; panašiai, turėtų būti 
įtvirtintos nuostatos dėl asmens duomenų 
tvarkymui taikomos procedūros pagal 
dabartinį Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, 
nustatančiame taisykles dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis, kuris 
buvo priimtas remiantis SESV 16 
straipsniu;

8. pabrėžia būtinybę nustatyti išplėstas 
administracines nuostatas dėl procedūros, 
kuri taikoma pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su ES institucijų turimais 
dokumentais, kuris buvo priimtas remiantis 
SESV 15 straipsniu, ypač atsižvelgiant į 
susijusios ES Teisingumo Teismo 
praktikos kodifikavimą ir į reglamento 
taikymo srities išplėtimą apimant visą ES 
administravimo sektorių; panašiai turėtų 
būti įtvirtintos veiksmingesnės nuostatos 
dėl asmens duomenų tvarkymui taikomos 
procedūros, visų pirma siekiant konkrečiai 
ginti jomis užtikrinamas piliečių teises,
pagal dabartinį Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001, nustatantį taisykles dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis, kuris buvo priimtas remiantis 
SESV 16 straipsniu; tačiau pripažįsta, kad 
būtent dviem pirmiau minėtais 
reglamentais buvo kodifikuotos dvi 
bendrosios ES administravimo teisės 
sritys ir dėl to administravimo procedūros 
jau sąlyginai aiškios, todėl bet koks šių 
procedūrų tobulinimas turėtų būti 
daromas remiantis tuo, kas jau pasiekta;

Or. de

Pakeitimas 12
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. mano, kad bendros taisyklės yra būtinos 
siekiant užtikrinti fizinių arba juridinių 
asmenų procesines teises, pvz., teisę būti 
informuotam arba teisę būti išklausytam, 
priimant sprendimą byloje, kurioje jie gali 

9. mano, kad bendrai taikomos taisyklės 
yra būtinos siekiant užtikrinti fizinių arba 
juridinių asmenų procesines teises, pvz., 
teisę būti informuotam arba teisę būti 
išklausytam, priimant sprendimą byloje, 
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būti laikomi šalimi ir kuris atitinkamam 
asmeniui arba įmonei sukelia teisines 
pasekmes, taip pat būtinos bendros 
taisyklės dėl asmens galimybės susipažinti 
su savo bylos dokumentais;

kurioje jie gali būti laikomi šalimi ir kuris 
atitinkamam asmeniui arba įmonei sukelia 
teisines pasekmes, taip pat būtinos bendros 
taisyklės dėl asmens galimybės susipažinti 
su savo bylos dokumentais;

Or. de

Pakeitimas 13
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją nustatyti konkrečią 
administracinę nuostatą dėl pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 
straipsnį, kad būtų užkirstas kelias bet 
kokiai piktnaudžiavimo įgaliojimais ir 
savavališkų sprendimų priėmimo 
galimybei; prašo, kad, siekiant užtikrinti 
parlamentinę pagrindinės teisės pateikti 
peticiją Europos Parlamentui stebėseną, 
Peticijų komitetui būtų pateikta aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrų, susijusių su tebesvarstomomis 
peticijomis, etapus;

10. ragina Komisiją nustatyti konkrečią 
administracinę nuostatą dėl pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 
straipsnį, kad būtų užkirstas kelias bet 
kokiai piktnaudžiavimo įgaliojimais ir 
savavališkų sprendimų priėmimo 
galimybei; mano, kad tokia 
administracine nuostata turėtų būti 
reglamentuojami visi Komisijos ir piliečio 
arba įmonės, kuris arba kuri pateikia 
skundą, dėl kurio gali būti pradėta 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra, ryšiai 
ir taip sustiprinama visų pirma pavienio 
skundo pateikėjo padėtis; mano, kad būtų 
labai naudinga, jei, siekiant užtikrinti 
parlamentinę pagrindinės teisės pateikti 
peticiją Europos Parlamentui stebėseną, 
Peticijų komitetui būtų pateikta aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrų, susijusių su tebesvarstomomis 
peticijomis, etapus;

Or. de

Pakeitimas 14
Margrete Auken
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją nustatyti konkrečią
administracinę nuostatą dėl pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 
straipsnį, kad būtų užkirstas kelias bet 
kokiai piktnaudžiavimo įgaliojimais ir 
savavališkų sprendimų priėmimo 
galimybei; prašo, kad, siekiant užtikrinti 
parlamentinę pagrindinės teisės pateikti 
peticiją Europos Parlamentui stebėseną, 
Peticijų komitetui būtų pateikta aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo
procedūrų, susijusių su tebesvarstomomis 
peticijomis, etapus;

10. ragina Komisiją nustatyti konkrečias
administracines nuostatas dėl pažeidimo 
tyrimo procedūrų pagal SESV 258 
straipsnį, kad būtų užkirstas kelias bet 
kokiai piktnaudžiavimo įgaliojimais ir 
savavališkų sprendimų priėmimo 
galimybei; prašo, kad, siekiant užtikrinti 
parlamentinę pagrindinės teisės pateikti 
peticiją Europos Parlamentui stebėseną, 
Peticijų komitetui būtų pateikta aiški 
informacija apie pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrų, susijusių su tebesvarstomomis 
peticijomis, etapus;

Or. en

Pakeitimas 15
Jarosław Leszek Wałęsa

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pažymi, kad Tarnybos nuostatuose 
nustatytos bendros taisyklės dėl interesų 
konflikto tais atvejais, kai pareigūnas 
privalo informuoti savo vadovus ir kt., 
tačiau šios taisyklės turėtų būti papildytos 
taisyklėmis, reglamentuojančiomis tokio 
interesų konflikto padarinius, pvz., galimas 
sprendimų, kurie buvo priimti pažeidus 
taisykles dėl interesų konflikto, 
panaikinimas;

11. pažymi, kad Tarnybos nuostatuose 
nustatytos bendros taisyklės dėl interesų 
konflikto tais atvejais, kai pareigūnas 
privalo informuoti savo vadovus ir kt., 
tačiau šios taisyklės turėtų būti papildytos 
taisyklėmis, reglamentuojančiomis tokio 
interesų konflikto padarinius, pvz., galimas 
sprendimų, kurie buvo priimti pažeidus 
taisykles dėl interesų konflikto, 
panaikinimas ir ilgiausio visų sprendimų 
įsiteisėjimo termino nustatymas, kad būtų 
užtikrintas administracinio proceso 
tinkamumas;

Or. pl
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Pakeitimas 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia oficialų 
skundą, ar naudojasi savo teise pateikti 
peticiją pagal Sutartį;

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia oficialų 
skundą, ar naudojasi savo teise pateikti 
peticiją pagal Sutartį, ir tikrumo, kad 
pateikėjai gaus informacijos apie tai, 
kokių tolesnių veiksmų jie gali imtis 
byloje;

Or. pl

Pakeitimas 17
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia oficialų 
skundą, ar naudojasi savo teise pateikti 
peticiją pagal Sutartį.

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio, 
veiksmingumo ir greito skundo 
nagrinėjimo, neatsižvelgiant į tai, ar jie 
teikia oficialų skundą, ar naudojasi savo 
teise pateikti peticiją pagal Sutartį;

Or. de

Pakeitimas 18
Elena Băsescu

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia oficialų 
skundą, ar naudojasi savo teise pateikti 
peticiją pagal Sutartį.

12. mano, kad ES piliečiai turėtų iš 
Komisijos tikėtis aukšto skaidrumo lygio ir 
reagavimo, neatsižvelgiant į tai, ar jie 
teikia oficialų skundą, ar naudojasi savo 
teise pateikti peticiją pagal Sutartį.

Or. en

Pakeitimas 19
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. ragina Komisiją rengiant reglamentą 
dėl ES administracinės teisės taikymo 
pakankamai konsultuotis su visais
susijusiais veikėjais, visų pirma 
pasinaudoti Europos ombudsmeno, kaip 
pagrindinės tarnybos, gaunančios piliečių 
skundus dėl netvarkos ES institucijose ir 
valdymo organuose, konkrečia patirtimi ir 
praktine patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 20
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
12 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12b. mano, kad Komisija rengdama 
reglamentą turėtų apsvarstyti ir tolesnio 
IT grindžiamų paslaugų vystymo naudą 
piliečiams; todėl primena tokias sistemas 
kaip „EU Pilot“, kuriomis jau dabar 
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sėkmingai įrodoma, kad IT grindžiamose 
administravimo procedūrose slypintis 
potencialas ne tik panaudojamas naujose 
internetinėse informavimo sistemose, bet 
ir gali apimti sąveikiąsias „reikalų 
tvarkymo sistemas“ tarp administravimo 
institucijų bei tarp valdžios institucijų ir 
piliečių;
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12c. ragina Komisiją rengiant bendrąjį 
administravimo teisės aktą didinti 
visuomenės informuotumą apie visų ES 
piliečių teisę į gerą administravimą, be 
kita ko, per susijusias Komisijos tarnybas 
ir tinklus (pvz., „Europe Direct“); 
pabrėžia, kad vystant tokias informavimo 
iniciatyvas turėtų būti atsižvelgiama ir į 
skundų teikimo galimybes, kai įtariama, 
jog gali būti pažeidžiama teisė į gerą 
administravimą, ir visų pirma į 
konkrečias šių skundų teikimo galimybių 
ribas, kaip nustatyta SESV 
228 straipsnyje dėl Europos 
ombudsmeno; yra įsitikinęs, kad, jei 
piliečiai daugiau žinos apie šią teisę ir su 
ja susijusias skundų teikimo galimybes ir 
jomis sąmoningai naudosis, atsiras ir 
konstruktyvus viešas dialogas, kuris gali 
būti naudingas realiai formuojant atvirą, 
veiksmingą ir nepriklausomą Europos 
administracinę teisę, taikomą kasdienėje 
praktikoje.
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