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Pakeitimas 14 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina nuolatines Europos 

ombudsmenės pastangas didinti 

skaidrumą vykstant deryboms dėl TPIP, 

šiuo tikslu teikiant pasiūlymus Komisijai; 

palankiai vertina tai, kad Komisija 

paskelbė daug TPIP dokumentų, taip 

propaguodama skaidrumą kaip vieną iš 

trijų savo naujosios prekybos strategijos 

ramsčių; dar kartą pabrėžia, kad 

tarptautiniuose susitarimuose, tokiuose 

kaip TPIP, IEPS ir kt., būtina užtikrinti 

didesnį skaidrumą, kaip ragino ne vienas 

susirūpinęs pilietis, kuris kreipėsi į Peticijų 

komitetą; šiuo atžvilgiu ragina dėti daugiau 

ir platesnio masto pastangų, kad būtų 

išsaugotas Europos piliečių pasitikėjimas; 

3. prieštarauja TPIP ir CETA 

susitarimams ir palaiko milijonų piliečių 

susirūpinimą; pabrėžia, kad Peticijų 

komitetas gavo daug skundų iš piliečių ir 

organizacijų dėl skaidrumo trūkumo 

derybose dėl TPIP ir CETA; 

apgailestauja, kad derybas dėl minėtų 

susitarimų gaubia slaptumas; džiaugiasi 

populiarios Europos piliečių iniciatyvos 

(EPI) „Sustabdykime TPIP“ (angl. Stop 

TTIP), surinkusios 3 284 298 parašų ir 

pasiekusios kvorumo 23 valstybėse narėse, 

sėkme; apgailestauja, kad Komisija 

atmetė EPI „Sustabdykime TPIP“; šiomis 

aplinkybėmis palankiai vertina nuolatines 

Europos ombudsmenės pastangas didinti 

skaidrumą vykstant deryboms dėl TPIP 

teikiant pasiūlymus Komisijai; dar kartą 

pabrėžia, kad tarptautiniuose 

susitarimuose, tokiuose kaip TPIP, IEPS ir 

kt., būtina užtikrinti didesnį skaidrumą, 

kaip ragino ne vienas susirūpinęs pilietis, 

kuris kreipėsi į Peticijų komitetą; šiuo 

atžvilgiu ragina dėti daugiau ir platesnio 

masto pastangų, kad būtų išsaugotas 

Europos piliečių pasitikėjimas; 

Or. en 
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Pakeitimas 15 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. remia Europos ombudsmenės pasiryžimą 

padaryti Europos Centrinio Banko (ECB) 

veiklą skaidresnę ir atitinkančią aukštus 

valdymo standartus, ypač dėl to, kad jis 

yra trejeto ir grupės Quadriga narys, 

prižiūrintis fiskalinio konsolidavimo 

programas ES šalyse; teigiamai vertina 

ECB sprendimą skelbti savo Vykdomosios 

valdybos narių posėdžių sąrašus; pritaria 

naujiesiems pagrindiniams viešo 

kalbėjimo principams ir draudimo 

paskelbti informaciją laikotarpio 

nustatymui prieš Valdančiosios tarybos 

posėdžius, kiek tai susiję su rinką galinčia 

paveikti informacija; 

9. apgailestauja dėl nedemokratinio 

Europos centrinio banko pobūdžio ir jo 

nepakankamos politinės atskaitomybės; 

šiomis aplinkybėmis remia Europos 

ombudsmenės pasiryžimą padaryti Europos 

Centrinio Banko (ECB) veiklą skaidresnę; 

Or. en 
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Pakeitimas 16 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. atkreipia dėmesį į ECB, kuris veikia ir 

kaip pinigų įstaiga, ir kaip trejeto bei 

grupės Quadriga patariantysis narys, 

statusą ir ragina Europos ombudsmenę 

užtikrinti, kad vienoje svarbiausių Europos 

finansinių institucijų būtų laikomasi gero 

administravimo principų; 

10. yra labai susirūpinęs dėl interesų 

konflikto dėl ECB statuso, nes ECB veikia 

ir kaip pinigų įstaiga, ir kaip trejeto bei 

grupės Quadriga patariantysis narys, kuris 

primeta valstybėms narėms struktūrines 

reformas ir griežto taupymo priemones, ir 

ragina Europos ombudsmenę toliau tirti 

netinkamo administravimo atvejus vienoje 

svarbiausių Europos finansinių institucijų; 

Or. en 



 

AM\1109922LT.doc  PE593.673v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

16.11.2016 A8-0331/17 

Pakeitimas 17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. primena, kad interesų konfliktas apima 

daugiau negu „sukamųjų durų“ reiškinio 

atvejus; pabrėžia, kad norint užtikrinti gerą 

administravimą ir politinių bei techninio 

pobūdžio sprendimų priėmimo proceso 

patikimumą nepaprastai svarbu 

veiksmingai kovoti su bet kokiomis 

interesų konflikto priežastimis; mano, kad 

ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES 

lygmeniu, kai skiriami kandidatai į 

pareigas Sąjungos institucijose, agentūrose 

ir įstaigose, – tai turi būti daroma taikant 

aukštus standartus ir konkrečias priemones, 

kurios nepaliktų abejonių dėl jokio interesų 

konflikto; 

20. primena, kad interesų konfliktas apima 

daugiau negu „sukamųjų durų“ reiškinio 

atvejus; pabrėžia, kad norint užtikrinti gerą 

administravimą ir politinių bei techninio 

pobūdžio sprendimų priėmimo proceso 

patikimumą nepaprastai svarbu 

veiksmingai kovoti su bet kokiomis 

interesų konflikto priežastimis; šiomis 

aplinkybėmis apgailestauja dėl kelių 

Europos Komisijos narių, pvz., už klimato 

politiką ir energetiką atsakingo Komisijos 

nario Miguelio Ariaso Cañete ir buvusios 

Komisijos narės, atsakingos už 

konkurenciją, Neelie Kroes, interesų 

konfliktų; mano, kad ypatingas dėmesys 

turi būti skiriamas ES lygmeniu, kai 

skiriami kandidatai į pareigas Sąjungos 

institucijose, agentūrose ir įstaigose, – tai 

turi būti daroma taikant aukštus standartus 

ir konkrečias priemones, kurios nepaliktų 

abejonių dėl jokio interesų konflikto; 

Or. en 
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Pakeitimas 18 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2016 

Notis Marias 

Europos ombudsmeno 2015 m. veikla 

2016/2150(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. palankiai vertina FRONTEX skundų 

dėl galimų pagrindinių teisių pažeidimų 

nagrinėjimo mechanizmą, kuris buvo 

sukurtas po vykstančio ombudsmenės 

tyrimo dėl praktikos, kurią taiko 

FRONTEX ir valstybės narės tais atvejais, 

kai vykdomos bendros priverstinio 

neteisėtų migrantų grąžinimo operacijos; 

palankiai vertina tai, kad toks 

mechanizmas numatytas pagal naująjį 

reglamentą dėl Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos pajėgų; 

23. palankiai vertina FRONTEX skundų 

dėl galimų pagrindinių teisių pažeidimų 

nagrinėjimo mechanizmo sukūrimą kaip 

teigiamą žingsnį po vykstančio 

ombudsmenės tyrimo dėl praktikos, kurią 

taiko FRONTEX ir valstybės narės tais 

atvejais, kai vykdomos bendros priverstinio 

neteisėtų migrantų ir pabėgėlių grąžinimo 

operacijos; palankiai vertina tai, kad toks 

mechanizmas numatytas pagal naująjį 

reglamentą dėl Europos sienų ir pakrančių 

apsaugos pajėgų; nepaisant to mano, kad 

šis mechanizmas turėtų būti 

nepriklausomas, siekiant užtikrinti 

atskaitomybę už žmogaus teisių 

pažeidimus, ir apgailestauja, kad taip 

nėra, o praktiškai nauja Agentūra – tai 

dar viena migracijos srautų kontrolės 

priemonė, kuria žmonėms, kuriems reikia 

tarptautinės apsaugos, užkertamas kelias 

atvykti į ES; 

Or. en 

 

 


