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16.11.2016 A8-0331/1 

Pakeitimas 1 

Jarosław Wałęsa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 

suteikti Europos ombudsmenei įgaliojimus 

padaryti pareiškimą dėl to, jog įvairios ES 

institucijos nesilaiko Reglamento Nr. 

1049/2001 dėl galimybės visuomenei 

susipažinti su Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos dokumentais, su 

sąlyga, kad šie dokumentai nepatenka į 

minėtojo reglamento 9 straipsnio 1 dalies 

taikymo sritį; pritaria minčiai, kad ištyrus 

šio reglamento nesilaikymo atvejus 

ombudsmenei turėtų būti suteikta galimybė 

priimti sprendimą dėl atitinkamų 

dokumentų paskelbimo; 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares 

suteikti Europos ombudsmenei įgaliojimus 

padaryti pareiškimą dėl to, jog įvairios ES 

institucijos nesilaiko Reglamento Nr. 

1049/2001 dėl galimybės visuomenei 

susipažinti su Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos dokumentais, su 

sąlyga, kad šie dokumentai nepatenka į 

minėtojo reglamento 4 straipsnio ir 9 

straipsnio 1 dalies taikymo sritį; pritaria 

minčiai, kad ištyrus šio reglamento 

nesilaikymo atvejus ombudsmenei turėtų 

būti suteikta galimybė priimti sprendimą 

dėl atitinkamų dokumentų paskelbimo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Pakeitimas 2 

Jarosław Wałęsa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pripažįsta, kad ES sprendimų priėmimo 

procesas turi būti skaidrus, ir pritaria 

Europos ombudsmenės tyrimui dėl 

neformalių trijų pagrindinių ES institucijų 

derybų (trišalių dialogų) ir tam, kad 

pradėtos viešosios konsultacijos šiuo 

klausimu; pritaria tam, kad būtų skelbiami 

trišalių dialogų dokumentai, deramai 

atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1049/2001 

4 straipsnį; 

7. pripažįsta, kad ES sprendimų priėmimo 

procesas turi būti skaidrus, ir pritaria 

Europos ombudsmenės tyrimui dėl 

neformalių trijų pagrindinių ES institucijų 

derybų (trišalių dialogų) ir tam, kad 

pradėtos viešosios konsultacijos šiuo 

klausimu; pritaria tam, kad būtų skelbiami 

trišalių dialogų dokumentai, deramai 

atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1049/2001 

4 ir 9 straipsnius; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/3 

Pakeitimas 3 

Jarosław Wałęsa 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. ragina, kad Euro grupės posėdžiai 

būtų skaidresni ir kad šiuo tikslu būtų 

imtasi dar daugiau priemonių nei tos, 

kurių po Europos ombudsmenės įsikišimo 

jau ėmėsi jos pirmininkas; 

11. palankiai vertina po Europos 

ombudsmenės įsikišimo priimtą sprendimą 

padidinti Euro grupės darbo skaidrumą;  

Or. en 

 

 


