
 

AM\1045285ET.doc  PE545.681v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.1.2015 A8-0058/9 

Muudatusettepanek  9 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Ombudsmani 2013. aasta aruanne 
2014/2159(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Põhjendus P a (uus) 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  P a. arvestades, et 2013. aastal laekus 

ombudsmanile arvukalt kaebusi seoses 

huvide konflikti või nn pöördukse 

efektiga, kus kõrgel ametikohal olevad 

isikud siirduvad tööle omavahel tihedalt 

seotud ametikohtadele avalikus või 

erasektoris; arvestades, et eetiliselt 

eeskujulik käitumine peaks olema ELi 

halduse jaoks ülioluline; arvestades, et 

seepärast avaldas ombudsman avaliku 

teenistuse tegevuspõhimõtted ja 

eetikanormid; arvestades, et mitmed 

vabaühendused on seisukohal, et 

komisjon ei tegele piisavalt pöördukse 

efekti juhtumitega, mida nad peavad 

süsteemseks nähtuseks; 

Or. en 
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11. märgib, et valdav osa (64,3%) Euroopa 
Ombudsmani eelmisel aastal korraldatud 
uurimistest puudutas Euroopa Komisjoni; 
tunnistab, et Euroopa Komisjon on 

institutsioon, kelle otsused kõige 

tõenäolisemalt avaldavad otsest mõju 

kodanikele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja ettevõtjatele; 

mõistab, et seega rakendatakse komisjoni 

suhtes kõige suuremal määral avalikku 

kontrolli; märgib siiski murega, et 
komisjoniga seotud kaebuste osakaal oli 
suurem kui 2012. aastal, mil see oli 52,7%; 
soovitab ombudsmanil selle kasvu põhjusi 
uurida, et aidata parandada komisjoni 
haldamist ja suurendada seega kõigi ELi 
institutsioonide usaldatavust; kutsub 
komisjoni uut koosseisu üles kiiresti 
meetmeid võtma, et parandada oma 
toimimist eesmärgiga vähendada komisjoni 
vastu esitatavate kaebuste arvu; 

11. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et 
valdav osa (64,3%) Euroopa Ombudsmani 
eelmisel aastal korraldatud uurimistest 
puudutas Euroopa Komisjoni; kritiseerib 
Euroopa Komisjoni, kuna komisjoni 

tegevus ei ole olnud ega ole ka praegu 

läbipaistev, eelkõige mis puudutab 

kokkuhoiupoliitika olulisi otsuseid, mis 

tuntavalt mõjutavad Euroopa kodanike ja 

elanike elutingimusi; märgib siiski 
murega, et komisjoniga seotud kaebuste 
osakaal oli suurem kui 2012. aastal, mil see 
oli 52,7%; soovitab ombudsmanil selle 
kasvu põhjusi uurida, et aidata parandada 
komisjoni haldamist ja suurendada seega 
kõigi ELi institutsioonide usaldatavust; 
kutsub komisjoni uut koosseisu üles kiiresti 
meetmeid võtma, et parandada oma 
toimimist eesmärgiga vähendada komisjoni 
vastu esitatavate kaebuste arvu; 
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18. märgib, et ombudsman esitas Euroopa 
Parlamendile ühe eriaruande, milles 

käsitletakse asjaolu, et agentuuril Frontex 

puudub mehhanism oma tegevusest 

tulenevate väidetavate põhiõiguste 

rikkumistega seotud kaebustega 
tegelemiseks; on veendunud, et 
petitsioonikomisjon koostab koostöös 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoniga selle eriaruande põhjal raporti; 

18. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
ombudsman oli sunnitud Euroopa 
Parlamendile esitama eriaruande pärast 
seda, kui agentuur Frontex oli keeldunud 

loomast mehhanismi nende kaebustega 
tegelemiseks, mis esitatakse põhiõiguste 

rikkumisjuhtumite kohta tulenevalt 

Frontexi tegevusest ELi välispiiride 

turvamisel, millega Frontex rikub 

jämedalt tuhandete migrantide ja 

varjupaigataotlejate õigusi; märgib, et 

ombudsman on algatanud uurimise 

rohkearvuliste lennukiga 

sundväljasaatmiste kohta, mida Frontex 

korraldab koostöös eri liikmesriikidega ja 

mille tulemusena on alates 2006. aastast 

välja saadetud rohkem kui 10 800 inimest; 
on veendunud, et petitsioonikomisjon 
koostab koostöös kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoniga selle 
eriaruande põhjal raporti; 
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19. soovitab ombudsmanil tihendada 
sidemeid ja koostööd mitmesuguste 
võrgustikega, eelkõige Euroopa 
ombudsmanide võrgustiku ja ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
kohase raamistikuga; tuletab meelde 
Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni 
2012. aasta aruandes esitatud nõudmist, et 
Euroopa Parlament asutaks liikmesriikide 
parlamentide petitsioonikomisjone 
ühendava võrgustiku, mis võiks olla 
täienduseks Euroopa ombudsmanide 
võrgustikule; 

19. soovitab ombudsmanil tihendada 
sidemeid ja koostööd mitmesuguste 
võrgustikega, eelkõige Euroopa 
ombudsmanide võrgustiku ja ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
kohase raamistikuga; tunneb muret 

piirkondlike ombudsmanide ametikohtade 

kaotamise pärast kärbete tegemise 

vajaduse ettekäändel, nagu näiteks on 

teatanud Hispaania valitsus; hoiatab, et 

nende ombudsmanide ametikoha 

kaotamine võib märkimisväärselt 

vähendada paljude Euroopa kodanike 

võimalusi kaitsta tõhusalt oma õigusi; 

tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
petitsioonikomisjoni 2012. aasta aruandes 
esitatud nõudmist, et Euroopa Parlament 
asutaks liikmesriikide parlamentide 
petitsioonikomisjone ühendava võrgustiku, 
mis võiks olla täienduseks Euroopa 
ombudsmanide võrgustikule; 
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24. hindab positiivselt mitmeid tähtsaid 
uurimisi, mille ombudsman on algatanud, 
nagu uurimised Atlandi-ülese kaubandus- 
ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle 
peetavate läbirääkimiste läbipaistvuse, ELi 
institutsioonides rikkumistest teatamise, 
Euroopa Komisjoni eksperdirühmade 
läbipaistvuse, nn pöördukse-juhtumite, 
ühtekuuluvuspoliitika põhiõigustega 
seonduvate aspektide ning Euroopa 
kodanikualgatuse kohta; jääb ootama 
nende uurimiste tulemusi; 

24. hindab positiivselt mitmeid tähtsaid 
uurimisi, mille ombudsman on algatanud, 
nagu uurimised Atlandi-ülese kaubandus- 
ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle 
peetavate läbirääkimiste läbipaistmatuse, 
ELi institutsioonides rikkumistest 
teatamise, Euroopa Komisjoni 
eksperdirühmade läbipaistmatuse, nn 
pöördukse efekti ja huvide konflikti 
juhtumite, ühtekuuluvuspoliitika 
põhiõigustega seonduvate aspektide ning 
Euroopa kodanikualgatuse kohta; jääb 
ootama nende uurimiste tulemusi; 

Or. en 



 

AM\1045285ET.doc  PE545.681v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
7.1.2015 A8-0058/14 

Muudatusettepanek  14 
Ángela Vallina, Anne-Marie Mineur, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Ombudsmani 2013. aasta aruanne 
2014/2159(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
Punkt 25 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kiidab heaks Euroopa Liidu Nõukogu 
otsuse avaldada ELi läbirääkimisjuhised 
ELi ja USA vahelisteks käimasolevateks 
läbirääkimisteks TTIP üle; kiidab heaks ka 
Euroopa Komisjoni otsuse avaldada 
rohkem ELi läbiräägitavaid tekste ning 
võimaldada ulatuslikumat juurdepääsu 
teistele TTIP üle peetavate 
läbirääkimistega seotud dokumentidele; 
leiab, et TTIP üle peetavate läbirääkimiste 
läbipaistvuse tähelepanelik jälgimine on 
tugevdanud Euroopa Ombudsmani rolli 
ELi läbipaistvuse kaitsjana; toetab 
ombudsmani nõudmist, et Euroopa Liidu 
institutsioonid rakendaksid läbipaistvat 
poliitikakäsitust ja korraldaksid TTIPd 
käsitleva teavituskampaania; kohustub 
võtma järelmeetmeid seoses TTIP 
läbipaistvuse teemaliste konsultatsioonide 
tulemustega ja vaatama muu hulgas läbi 
selleteemalised petitsioonid, pidades 
eelkõige silmas TTIP ja muude 
kaubandusläbirääkimiste võimalikku mõju 
Euroopa kodanike elule; 

25. võtab teadmiseks Euroopa Liidu 
Nõukogu otsuse avaldada ELi 
läbirääkimisjuhised ELi ja USA 
vahelisteks käimasolevateks 
läbirääkimisteks TTIP üle; võtab 
teadmiseks ka Euroopa Komisjoni otsuse 
avaldada rohkem ELi läbiräägitavaid tekste 
ning võimaldada ulatuslikumat juurdepääsu 
teistele TTIP üle peetavate 
läbirääkimistega seotud dokumentidele; on 
siiski seisukohal, et neist sammudest jääb 

väheks, arvestades üldist läbipaistmatust 

ja avalikkuse mittekaasamist TTIP 

läbirääkimistel; leiab, et TTIP üle 
peetavate läbirääkimiste läbipaistvuse 
tähelepanelik jälgimine tugevdaks Euroopa 
Ombudsmani rolli ELi läbipaistvuse 
kaitsjana; toetab ombudsmani nõudmist, et 
Euroopa Liidu institutsioonid rakendaksid 
läbipaistvat poliitikakäsitust ja korraldaksid 
TTIPd käsitleva teavituskampaania; 
kohustub võtma järelmeetmeid seoses 
TTIP läbipaistvuse teemaliste 
konsultatsioonide tulemustega ja vaatama 
muu hulgas läbi selleteemalised 
petitsioonid, pidades eelkõige silmas TTIP 
ja muude kaubandusläbirääkimiste 
võimalikku mõju Euroopa kodanike elule; 
nõuab ühtlasi referendumite korraldamist 

TTIP üle, mis võimaldaks iga liikmesriigi 

kodanikel ja elanikel otsustada selle 
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