
 

AM\1109910ET.doc  PE593.673v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

16.11.2016 A8-0331/1 

Muudatusettepanek  1 

Jarosław Wałęsa 
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Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus 

2016/2150(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. innustab Euroopa Komisjoni ja 

liikmesriike andma Euroopa 

Ombudsmanile õigust teha avaldusi, kui eri 

ELi institutsioonid ei täida määruse 

1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele) nõudeid, v.a dokumentide 

puhul, mis kuuluvad nimetatud määruse 

artikli 9 lõike 1 kohaldusalasse; toetab 

ideed anda ombudsmanile õigus teha pärast 

mittevastavuse uurimist asjaomaste 

dokumentide avaldamise kohta otsus; 

5. innustab Euroopa Komisjoni ja 

liikmesriike andma Euroopa 

Ombudsmanile õigust teha avaldusi, kui eri 

ELi institutsioonid ei täida määruse 

1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 

dokumentidele) nõudeid, v.a dokumentide 

puhul, mis kuuluvad nimetatud määruse 

artikli 4 ja artikli 9 lõike 1 kohaldusalasse; 

toetab ideed anda ombudsmanile õigus teha 

pärast mittevastavuse uurimist asjaomaste 

dokumentide avaldamise kohta otsus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. tunnistab, et ELi tasandil otsustamise 

puhul on vaja läbipaistvust, ning toetab 

Euroopa Ombudsmani uurimist seoses 

kolme peamise ELi institutsiooni 

mitteametlike läbirääkimistega 

(kolmepoolsed läbirääkimised) ning 

avaliku konsulteerimise algatamist selles 

küsimuses; toetab kolmepoolsete 

läbirääkimiste dokumentide avaldamist, 

järgides nõuetekohaselt määruse (EÜ) nr 

1049/2001 artiklit 4; 

7. tunnistab, et ELi tasandil otsustamise 

puhul on vaja läbipaistvust, ning toetab 

Euroopa Ombudsmani uurimist seoses 

kolme peamise ELi institutsiooni 

mitteametlike läbirääkimistega 

(kolmepoolsed läbirääkimised) ning 

avaliku konsulteerimise algatamist selles 

küsimuses; toetab kolmepoolsete 

läbirääkimiste dokumentide avaldamist, 

järgides nõuetekohaselt määruse (EÜ) nr 

1049/2001 artiklit 4 ja artiklit 9; 

Or. en 
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11. nõuab eurorühma kohtumiste 

suuremat läbipaistvust, mis läheks 

kaugemale selle esimehe poolt pärast 

Euroopa Ombudsmani sekkumist juba 

võetud meetmetest; 

11. tunneb heameelt selle üle, et pärast 

Euroopa Ombudsmani sekkumist otsustati 

eurorühma töö läbipaistvamaks muuta; 

Or. en 

 

 


