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20.4.2016 A8-0121/1 

Pakeitimas 1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas 

2015/2161(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. atkreipia dėmesį į 2014 m. ypač 

išaugusius įsipareigojimus, susijusius su 

institucijos nariais; prašo Ombudsmeno 

kitoje ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, 

susijusių su biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu, pateikti išsamų šių sumų 

aprašymą; 

5. susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2014 m. 

ypač išaugusius įsipareigojimus, susijusius 

su institucijos nariais; prašo Ombudsmeno 

kitoje ataskaitoje dėl tolesnių veiksmų, 

susijusių su biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu, pateikti išsamų šių sumų 

aprašymą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Pakeitimas 2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas 

2015/2161(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. džiaugiasi, kad pagal strategiją „2019 m. 

link“ Ombudsmenas vykdė tyrimus savo 

iniciatyva, laikydamasis sistemingesnio ir 

sisteminio požiūrio į sudėtingus klausimus, 

priskiriamus jo atsakomybės sričiai; mano, 

kad tai yra veiksminga; prašo 

Ombudsmeno reguliariai informuoti 

biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 

apie šių tyrimų poveikį; 

6. džiaugiasi, kad pagal strategiją „2019 m. 

link“ Ombudsmenas vykdė tyrimus savo 

iniciatyva, laikydamasis sistemingesnio ir 

sisteminio požiūrio į sudėtingus klausimus, 

priskiriamus jo atsakomybės sričiai; mano, 

kad tai yra veiksminga; prašo 

Ombudsmeno reguliariai informuoti 

biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 

apie šių tyrimų poveikį ir aiškiai nustatyti 

koordinatoriaus užduotis; tačiau atkreipia 

dėmesį į tai, kad ombudsmeno prioritetas 

turi būti spręsti piliečių skundus per 

pagrįstą laiką ir kad tyrimai savo 

iniciatyva jokiomis aplinkybėmis neturėtų 

trukdyti siekti šio tikslo; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Pakeitimas 3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas 

2015/2161(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. palankiai vertina naujai sukurtą 

pareigybę „tyrimo savo iniciatyva 

koordinatorius“; mano, kad tai yra 

žingsnis pirmyn siekiant veiksmingesnio 

šios institucijos darbo; ragina 

Ombudsmeną informuoti biudžeto 

įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 

veiklos pagal šią pareigybę rezultatus, 

poveikį ir efektyvumą; 

7. atkreipia dėmesį į naujai sukurtą 

pareigybę „tyrimo savo iniciatyva 

koordinatorius“; tikisi, kad nauja 

pareigybė prisidės siekiant veiksmingesnio 

šios institucijos darbo; ragina 

Ombudsmeną informuoti biudžeto 

įvykdymą tvirtinančią instituciją apie 

veiklos pagal šią pareigybę rezultatus, 

poveikį ir efektyvumą; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Pakeitimas 4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas 

2015/2161(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. teigiamai vertina tai, kad užbaigtų 

tyrimų skaičius, palyginti su praėjusių 

biudžetinių metų pabaigoje vis dar 

atliekamų tyrimų skaičiumi, pasiekė 

aukščiausią lygį (1,4 užbaigtų tyrimų ir 

vienas atliekamas tyrimas, o tikslas buvo 

1,1 užbaigtų tyrimų); visgi pabrėžia, kad 

2014 m. sumažėjo tyrimų, baigtų per 12 ir 

18 mėnesių, dalis; atkreipia dėmesį į 

Ombudsmeno pastabą, kad naujoji 

strategija, įskaitant tyrimus savo iniciatyva, 

turėjo įtakos daugeliui užbaigtų bylų; 

10. teigiamai vertina tai, kad užbaigtų 

tyrimų skaičius, palyginti su praėjusių 

biudžetinių metų pabaigoje vis dar 

atliekamų tyrimų skaičiumi, pasiekė 

aukščiausią lygį (1,4 užbaigtų tyrimų ir 

vienas atliekamas tyrimas, o tikslas buvo 

1,1 užbaigtų tyrimų); visgi pabrėžia, kad 

2014 m. sumažėjo tyrimų, baigtų per 12 ir 

18 mėnesių, dalis; atkreipia dėmesį į 

Ombudsmeno pastabą, kad naujoji 

strategija, įskaitant tyrimus savo iniciatyva, 

turėjo įtakos daugeliui užbaigtų bylų; prašo 

Ombudsmeno kitoje ataskaitoje dėl 

tolesnių veiksmų, susijusių su biudžeto 

įvykdymo patvirtinimu, išsamiai paaiškinti 

tą įtaką; 

Or. en 



 

AM\1092821LT.doc  PE582.500v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.4.2016 A8-0121/5 

Pakeitimas 5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas 

2015/2161(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. teigiamai vertina sutaupytas lėšas 

pagal vertimui raštu ir leidiniams skirtas 

biudžeto eilutes; 

20. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

ombudsmenas sutaupė labai daug lėšų 
pagal vertimui raštu (190 000 EUR) ir 

komunikacijai (60 000 EUR) skirtas 

biudžeto eilutes ir kad sutaupytos lėšos 

buvo perskirtos į ombudsmeno personalui 
skirtas biudžeto eilutes; pabrėžia, kad 

ombudsmenas turi visų pirma užtikrinti 

vienodas sąlygas ir galimybes visiems 

Sąjungos piliečiams ir kad dėl šios 

priežasties kokybė, kalbų įvairovė ir 

ombudsmeno komunikacijos politikos 

išlaikymas turi išlikti šios institucijos 

ramsčiais;  

Or. en 

 

 


