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16.11.2016 A8-0331/7 

Pakeitimas 7 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  La. kadangi, siekiant įgyti teisėtumą ir 

tikėjimą tuo, kad visi sprendimai 

grindžiami bendru viešuoju interesu, itin 

svarbu užtikrinti didelį skaidrumą; 

kadangi šiai logikai prieštarauja plintanti 

tendencija steigti vad. saugias skaityklas, 

kai net išrinktiems atstovams apribojamos 

galimybės susipažinti su neskelbtina 

komercine informacija; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Pakeitimas 8 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. ragina Europos ombudsmeną ištirti, 

kiek vad. saugių skaityklų steigimas 

atitinka teisę susipažinti su dokumentais 

ir gero valdymo principus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Pakeitimas 9 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. atkreipia dėmesį į piliečių susirūpinimą 

dėl to, kaip Komisija nagrinėja skundus 

dėl pažeidimų; pabrėžia, kad teisė į gerą 

administravimą, įtvirtinta Pagrindinių 

teisių chartijos 41 straipsnyje, apima 

prievolę pateikti tinkamą pagrindimą tais 

atvejais, kai Komisija nusprendžia 

nepradėti pažeidimo nagrinėjimo 

procedūros Teisingumo Teisme; palankiai 

vertina Europos ombudsmenės strateginį 

tyrimą dėl sisteminių problemų, su 

kuriomis susiduriama sistemoje „EU 

Pilot“; 

17. atkreipia dėmesį į piliečių susirūpinimą 

dėl to, kaip Komisija perduoda pažeidimo 

nagrinėjimo procedūras ETT, ir dėl 

nepakankamo skaidrumo atitinkamais šio 

proceso etapais; pabrėžia, kad teisė į gerą 

administravimą, įtvirtinta Pagrindinių 

teisių chartijos 41 straipsnyje, apima 

prievolę pateikti tinkamą pagrindimą tais 

atvejais, kai Komisija nusprendžia 

nepradėti pažeidimo nagrinėjimo 

procedūros Teisingumo Teisme; palankiai 

vertina Europos ombudsmenės strateginį 

tyrimą dėl sisteminių problemų, su 

kuriomis susiduriama sistemoje „EU 

Pilot“; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Pakeitimas 10 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. palankiai vertina tai, kad Europos 

ombudsmenė tęsia tyrimus dėl „sukamųjų 

durų“ reiškinio atvejų Komisijoje; 

pripažįsta, kad po šių tyrimų Komisija 

pateikė daugiau informacijos apie 

vyresniųjų pareigūnų, kurie perėjo dirbti į 

privatųjį sektorių, pavardes; ragina dažniau 

skelbti tokių asmenų pavardes ir kitus 

duomenis; išreiškia viltį, kad kitos ES 

institucijos ir agentūros paseks šiuo 

pavyzdžiu; palankiai vertina tai, kad 

Komisija yra pasirengusi skelbti 

informaciją apie buvusių Komisijos narių 

pareigas baigus savo kadenciją; reiškia 

didelį susirūpinimą dėl to, kad buvęs 

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso buvo 

paskirtas įmonės „Goldman Sachs 

International“ konsultantu ir 

nevykdomuoju pirmininku; 

19. palankiai vertina tai, kad Europos 

ombudsmenė tęsia tyrimus dėl „sukamųjų 

durų“ reiškinio atvejų Komisijoje; 

pripažįsta, kad po šių tyrimų Komisija 

pateikė daugiau informacijos apie 

vyresniųjų pareigūnų, kurie perėjo dirbti į 

privatųjį sektorių, pavardes; ragina dažniau 

skelbti tokių asmenų pavardes ir kitus 

duomenis; išreiškia viltį, kad kitos ES 

institucijos ir agentūros paseks šiuo 

pavyzdžiu; palankiai vertina tai, kad 

Komisija yra pasirengusi skelbti 

informaciją apie buvusių Komisijos narių 

pareigas baigus savo kadenciją; reiškia 

didelį susirūpinimą dėl to, kad buvęs 

Komisijos pirmininkas J. M. Barroso buvo 

paskirtas įmonės „Goldman Sachs 

International“ konsultantu ir 

nevykdomuoju pirmininku; ragina 

Ombudsmenę pradėti strateginį tyrimą 

apie Komisijos požiūrį į buvusio Komisijos 

Pirmininko J. M. Barroso „sukamųjų 

durų“ atvejį, taip pat parengti 

rekomendacijas dėl elgesio kodekso 

pertvarkymo laikantis gero valdymo 

principų ir SESV 245 straipsnyje išdėstytų 

reikalavimų; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/11 

Pakeitimas 11 

Margrete Auken 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. palankiai vertina tai, kad visos ES 

institucijos, remdamosi Tarnybos nuostatų 

22 straipsnio a–c punktais, 2015 m. 

patvirtino vidaus taisykles dėl informatorių 

apsaugos, tokiu būdu skatindamos 

reglamentuotą informavimą apie 

pažeidimus; pažymi, kad galėtų būti 

užtikrinama veiksmingesnė informatorių 

apsauga nuo atsakomųjų veiksmų; šiuo 

tikslu primygtinai ragina patvirtinti bendras 

taisykles, kuriomis būtų skatinama 

informuoti apie pažeidimus ir nustatomos 

informatoriams taikomos būtinosios 

garantijos ir apsaugos priemonės; 

21. palankiai vertina tai, kad visos ES 

institucijos, remdamosi Tarnybos nuostatų 

22 straipsnio a–c punktais, 2015 m. 

patvirtino vidaus taisykles dėl informatorių 

apsaugos, tokiu būdu skatindamos 

reglamentuotą informavimą apie 

pažeidimus; pažymi, kad galėtų būti 

užtikrinama veiksmingesnė informatorių 

apsauga nuo atsakomųjų veiksmų; šiuo 

tikslu primygtinai ragina patvirtinti bendras 

taisykles, kuriomis būtų skatinama 

informuoti apie pažeidimus, perkeliant 

kitai šaliai prievolę įrodyti, kad 

informatoriai būtų visapusiškai apsaugoti, 

ir nustatomos informatoriams taikomos 

būtinosios garantijos ir apsaugos 

priemonės; ragina Europos ombudsmeną 

įvertinti vidinių informatorių apsaugos 

taisyklių įgyvendinimą ir pasiūlyti 

tolesnių patobulinimų siekiant patikslinti, 

kokiu mastu darbuotojams, kurie vykdo 

savo pareigą informuoti apie pažeidimą, 

siūloma apsauga, ypač akredituotų 

Parlamento narių padėjėjų atveju; 

Or. en 

 

 


