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Raport A8-0331/2016 

Notis Marias 

Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus 

2016/2150(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  L a. arvestades, et õiguspärasuse 

tagamiseks ja saavutamaks usku sellesse, 

et otsused põhinevad üldisel avalikul 

huvil, on vaja suurt läbipaistvust; 

arvestades, et selle loogikaga ei lähe 

kokku üha laiemalt leviv suundumus 

seada sisse piiratud juurdepääsuga (isegi 

valitud esindajate jaoks) lugemissaale 

tundlike äridokumentude lugemiseks; 

Or. en 
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2016/2150(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. kutsub Euroopa Ombudsmani üles 

uurima, mil määral on turvatud 

lugemissaalide loomine kooskõlas 

õigusega pääseda ligi dokumentidele ning 

hea halduse põhimõtetega; 

Or. en 
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Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. juhib tähelepanu kodanike muret 

rikkumiskaebuste käsitlemise pärast 

komisjonis; rõhutab, et õigus heale 

haldusele, nagu see on sätestatud ELi harta 

artiklis 41, hõlmab kohustust juhtumeid, 

mille puhul komisjon otsustab 

rikkumismenetlust Euroopa Kohtus mitte 

algatada, piisavalt põhjendada; tunneb 

heameelt Euroopa Ombudsmani 

strateegilise uurimise üle seoses projektis 

EU Pilot ette tulnud süstemaatiliste 

probleemidega; 

17. juhib tähelepanu kodanike murele 

rikkumismenetluste käsitlemise pärast 

komisjonis enne Euroopa Liidu Kohut ja 

selle protsessi asjaomaste etappide 

läbipaistvuse puudumise pärast; rõhutab, 

et õigus heale haldusele, nagu see on 

sätestatud ELi harta artiklis 41, hõlmab 

kohustust juhtumeid, mille puhul komisjon 

otsustab rikkumismenetlust Euroopa 

Kohtus mitte algatada, piisavalt 

põhjendada; tunneb heameelt Euroopa 

Ombudsmani strateegilise uurimise üle 

seoses projektis EU Pilot ette tulnud 

süstemaatiliste probleemidega; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa 

Ombudsman jätkab pöördukse efektiga 

seotud juhtumite uurimist komisjonis; 

tunnistab, et nende uurimiste tulemusena 

on komisjon andnud rohkem teavet nende 

kõrgemate ametnike nimede kohta, kes on 

läinud komisjonist erasektorisse tööle; 

julgustab selliste isikute nimesid ja muid 

andmeid sagedamini avaldama; väljendab 

lootust, et teised Euroopa Liidu 

institutsioonid ja asutused võtavad eeskuju; 

tunneb heameelt komisjoni tahte üle 

avaldada teavet endiste volinike ametiajale 

järgnevate ametikohtade kohta; väljendab 

suurt muret selle pärast, et Euroopa 

Komisjoni endine president José Manuel 

Barroso nimetati Goldman Sachs 

Internationali nõunikuks ja 

tegevülesanneteta esimeheks; 

19. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa 

Ombudsman jätkab pöördukse efektiga 

seotud juhtumite uurimist komisjonis; 

tunnistab, et nende uurimiste tulemusena 

on komisjon andnud rohkem teavet nende 

kõrgemate ametnike nimede kohta, kes on 

läinud komisjonist erasektorisse tööle; 

julgustab selliste isikute nimesid ja muid 

andmeid sagedamini avaldama; väljendab 

lootust, et teised Euroopa Liidu 

institutsioonid ja asutused võtavad eeskuju; 

tunneb heameelt komisjoni tahte üle 

avaldada teavet endiste volinike ametiajale 

järgnevate ametikohtade kohta; väljendab 

suurt muret selle pärast, et Euroopa 

Komisjoni endine president José Manuel 

Barroso nimetati Goldman Sachs 

Internationali nõunikuks ja 

tegevülesanneteta esimeheks; kutsub 

ombudsmani üles algatama strateegilist 

uurimist küsimuses, kuidas tegeleb 

komisjon Barroso pöördukse efekti 

juhtumiga, ning koostama soovitused, 

kuidas reformida käitumisjuhendit 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 

245 sätestatud aluslepingu nõuetega ja 

hea halduse põhimõtetega; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2015. 

aastal kehtestasid kõik ELi institutsioonid 

eeskirjad rikkumistest teatajate kaitsmiseks 

personalieeskirjade artiklite 22a–22c 

kohaselt, ergutades seega reguleeritud viisil 

rikkumistest teatamist; märgib, et 

rikkumistest teatajate kaitsmine kättemaksu 

eest võiks olla tõhusam; nõuab sel 

eesmärgil tungivalt ühiste eeskirjade 

vastuvõtmist rikkumisest teatamise 

ergutamiseks ning miinimumtagatiste ja 

kaitsemeetmete kehtestamist rikkumistest 

teatajate jaoks; 

21. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2015. 

aastal kehtestasid kõik ELi institutsioonid 

eeskirjad rikkumistest teatajate kaitsmiseks 

personalieeskirjade artiklite 22a–22c 

kohaselt, ergutades seega reguleeritud viisil 

rikkumistest teatamist; märgib, et 

rikkumistest teatajate kaitsmine kättemaksu 

eest võiks olla tõhusam; nõuab sel 

eesmärgil tungivalt ühiste eeskirjade 

vastuvõtmist rikkumisest teatamise 

ergutamiseks, tõendamiskohustuse 

ümberpööramist, nii et rikkumisest teataja 

oleks täielikult kaitstud, ning 

miinimumtagatiste ja kaitsemeetmete 

kehtestamist rikkumistest teatajate jaoks; 

palub, et Euroopa Ombudsman hindaks 

rikkumisest teatajate kaitsmise eeskirjade 

rakendamist ja teeks ettepanekuid, et 

täpsustada, mil määral kaitstakse 

töötajaid, kes täidavad oma kohustust 

anda rikkumistest teada, eelkõige 

akrediteeritud parlamendiliikmete 

assistentide puhul; 

Or. en 

 

 


