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Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus 

(2018/2105(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

K. arvestades, et EL seisab jätkuvalt 

silmitsi raskeima majandusliku, sotsiaalse 

ja poliitilise kriisiga alates selle loomisest; 

arvestades, et lisaks muudele olulistele 

eetilistele probleemidele ELi 

institutsioonides kahjustab ELi kuvandit 

ka ebatõhus lähenemisviis, mida ELi 

institutsioonid järgivad nii ELi 

otsustusprotsessis kui ka lobitöös 

läbipaistvuse puudumise probleemi 

lahendamisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

S. arvestades, et 25. oktoobril 2017. 

aastal leidis aset komisjoni endise 

presidendi Barroso ning komisjoni 

praeguse asepresidendi vaheline 

kohtumine, mis registreeriti ametliku 

kohtumisena Goldman Sachsiga; 

arvestades, et ombudsman märkis, et selle 

kohtumise täpne iseloom ei olnud selge; 

arvestades, et ombudsman rõhutas, et on 

arusaadavaid kartusi, et komisjoni endine 

president kasutab kontakte endiste 

kolleegidega ja oma varasemat staatust 

mõjutamiseks ja teabe saamiseks; 

arvestades, et see juhtum tõstatab 

süsteemseid küsimusi seoses komisjoni 

üldise lähenemisviisiga selliste juhtumite 

käsitlemisel ning eetikakomitee 

sõltumatuse taseme kohta; osutab seetõttu 

vajadusele rangemate ELi tasandi 

eeskirjade järele, et ennetada ja 

sanktsioneerida kõiki huvide konflikte ELi 

institutsioonides ja asutustes; 

S. arvestades, et 25. oktoobril 2017. 

aastal leidis aset komisjoni endise 

presidendi Barroso ning komisjoni 

praeguse asepresidendi vaheline 

kohtumine, mis registreeriti ametliku 

kohtumisena Goldman Sachsiga; 

arvestades, et ombudsman märkis, et selle 

kohtumise täpne iseloom ei olnud selge; 

arvestades, et ombudsman rõhutas, et on 

arusaadavaid kartusi, et komisjoni endine 

president kasutab kontakte endiste 

kolleegidega ja oma varasemat staatust 

mõjutamiseks ja teabe saamiseks; osutab 

seetõttu vajadusele selgemate ELi tasandi 

eeskirjade järele, et ennetada ja 

sanktsioneerida kõiki huvide konflikte ELi 

institutsioonides ja asutustes; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et otsustes, mis on 

seotud inimeste tervise kaitse ja inimeste, 

taimede ja loomade ohutusega, peaksid ELi 

institutsioonid, asutused ja ametid olema 

oma suhtumise poolest eriti kodanikele 

keskendunud ja avalikkuse teenimisele 

suunatud ning nõuetekohaselt tegelema 

üldsuse muredega, mis on seotud 

teaduslike tõendite kogumise ja hindamise 

täieliku läbipaistvuse, sõltumatuse ja 

täpsusega; arvestades, et ELi tasandil 

kasutatud teaduslikud tõendid ja 

menetlused, mille tulemusel anti muu 

hulgas luba geneetiliselt muundatud 

organismidele, taimekaitsevahenditele ja 

glüfosaadile, pälvisid märkimisväärset 

kriitikat ning kutsusid esile ulatusliku 

avaliku arutelu; 

Y. arvestades, et otsustes, mis on 

seotud inimeste tervise kaitse ja inimeste, 

taimede ja loomade ohutusega, peaksid ELi 

institutsioonid, asutused ja ametid olema 

oma suhtumise poolest eriti kodanikele 

keskendunud ja avalikkuse teenimisele 

suunatud ning nõuetekohaselt tegelema 

üldsuse muredega, mis on seotud 

teaduslike tõendite kogumise ja hindamise 

võimalikult suure läbipaistvuse, 

sõltumatuse ja täpsusega; arvestades, et 

ELi tasandil kasutatud teaduslikud tõendid 

ja menetlused, mille tulemusel anti muu 

hulgas luba geneetiliselt muundatud 

organismidele, taimekaitsevahenditele ja 

glüfosaadile, pälvisid märkimisväärset 

kriitikat ning kutsusid esile ulatusliku 

avaliku arutelu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AC. arvestades, et ombudsman 

korraldas uurimise selle kohta, kuidas 

toonane komisjoni kabinetiülem Martin 

Selmayr nimetati komisjoni peasekretäriks; 

arvestades, et ombudsman tõstis esile 

asjaolu, et komisjon lõi kunstliku tungiva 

vajaduse täita peasekretäri ametikoht, et 

õigustada vaba ametikoha teate 

mitteavaldamist ja korraldada 

asepeasekretäri valikumenetlus mitte 

otseselt selle ametikoha täitmiseks, vaid 

Martin Selmayri kiire kaheetapilise 

ametisse nimetamise menetluse kaudu 

peasekretäriks nimetamiseks; arvestades, 

et ombudsman tuvastas Martin Selmayri 

ametisse nimetamises neli haldusomavoli 

juhtumit, kuna komisjon ei järginud 

nõuetekohaselt asjaomaste eeskirjade 

sätteid ja mõtet; 

AC. arvestades, et ombudsman 

korraldas uurimise selle kohta, kuidas 

toonane komisjoni presidendi kabinetiülem 

Martin Selmayr nimetati komisjoni 

peasekretäriks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. toonitab maksimaalse läbipaistvuse 

ning ELi institutsioonide dokumentidele 

üldsuse parema juurdepääsu tähtsust; 

rõhutab ombudsmani struktuurset tööd 

haldusomavoli juhtumite päevavalgele 

toomisel, kasutades juhtumipõhist 

lähenemisviisi ning alustades üha suuremal 

hulgal omaalgatuslikke uurimisi; 

6. toonitab võimalikult suure 

läbipaistvuse ning ELi institutsioonide 

dokumentidele üldsuse parema juurdepääsu 

tähtsust; rõhutab ombudsmani struktuurset 

tööd haldusomavoli juhtumite päevavalgele 

toomisel, kasutades juhtumipõhist 

lähenemisviisi ning alustades üha suuremal 

hulgal omaalgatuslikke uurimisi; 

Or. en 



 

AM\1171301ET.docx  PE631.567v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0411/6 

Muudatusettepanek  6 

Peter Jahr 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus 

(2018/2105(INI)) 
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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. tunnistab maksimaalse 

läbipaistvuse vajadust ELi 

otsustusprotsessis ning soovitab 

ombudsmanil uurida kolme peamise ELi 

institutsiooni vahelist mitteametlike 

läbirääkimiste tavapärast tava 

(kolmepoolsed läbirääkimised); toetab 

kõigi kolmepoolsete läbirääkimiste 

dokumentide avaldamist kooskõlas 

Euroopa Kohtu otsustega; 

12. tunnistab võimalikult suure 

läbipaistvuse vajadust ELi 

otsustusprotsessis ning soovitab 

ombudsmanil uurida kolme peamise ELi 

institutsiooni vahelist mitteametlike 

läbirääkimiste tavapärast tava 

(kolmepoolsed läbirääkimised); toetab 

kõigi kolmepoolsete läbirääkimiste 

dokumentide avaldamist kooskõlas 

Euroopa Kohtu otsustega; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on kindlalt veendunud, et 

ombudsmani soovitusi EIP 

läbipaistvuspoliitika kohta tuleb 

viivitamata rakendada; kutsub EIPd üles 

loobuma kohe avalikustamata jätmise 

eelduse kasutamisest auditite, 

inspektsioonide ja uurimiste käigus, 

sealhulgas pettuse- ja 

korruptsioonijuhtumite jooksul ning 

pärast neid kogutud teabe ja dokumentide 

puhul; 

13. on kindlalt veendunud, et 

ombudsmani soovitusi EIP 

läbipaistvuspoliitika kohta tuleb 

viivitamata rakendada; tuletab meelde, et 

selle poliitika aluseks on avalikustamise 

eeldus ning et selle kohaselt võib igaüks 

EIP dokumentidele ja teabele ligi 

pääseda; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. nõuab, et EIP grupi 

avalikustamispoliitikaga tagataks grupi 

hinnapoliitikat ja juhtimisorganeid 

käsitlevate põhimõtete läbipaistvuse 

järjest kõrgem tase; nõuab EIP grupi 

juhtkonna koosolekute protokollide 

avaldamist; 

14. palub EIP-l läbipaistvust veelgi 

suurendada, näiteks avaldada 

üksikasjalikud protokollid ja muuta teave 

kättesaadavaks nii institutsioonide siseselt 

(Euroopa Parlamendile ja teistele 

institutsioonidele) kui ka üldsusele, eriti 

seoses lepingute ja allhangete süsteemiga, 

sisejuurdluste tulemustega ning tegevuste 

ja programmide valimise, järelevalve ja 

hindamisega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. rõhutab, et liikmesriikide 

seisukohad nõukogus ELi seadusandliku 

protsessi käigus tuleb registreerida ning 

teha õigel ajal ja juurdepääsetaval viisil 

avalikuks, arvestades, et igas 

demokraatliku legitiimsuse põhimõttel 

põhinevas süsteemis peavad 

kaasseadusandjad andma üldsusele oma 

tegevusest aru; on seisukohal, et nõukogu 

suurem aruandekohustus seoses 

liikmesriikide valitsuste poolt ELi 

õigusaktide suhtes võetud seisukohtadega, 

sealhulgas seadusandlike dokumentide 

seadusandliku menetluse käigus 

ennetavalt avalikkusele kättesaadavaks 

muutmine, aitaks lahendada 

otsustusprotsessi läbipaistmatuse 

probleemi ning leevendada Brüsseli 

süüdistamise mentaliteeti otsuste puhul, 

mille tegelikult langetavad liikmesriikide 

valitsused; nõuab, et nõukogu vaataks 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 15 

lõikega 3 läbi oma 

konfidentsiaalsuspoliitika, et tagada oma 

töös kõrgeim läbipaistvuse tase; 

15. rõhutab, et liikmesriikide 

seisukohad nõukogus ELi seadusandliku 

protsessi käigus tuleb registreerida ning 

teha õigel ajal ja juurdepääsetaval viisil 

avalikuks, arvestades, et igas 

demokraatliku legitiimsuse põhimõttel 

põhinevas süsteemis peavad 

kaasseadusandjad andma üldsusele oma 

tegevusest aru; on seisukohal, et nõukogu 

suurem aruandekohustus seoses 

liikmesriikide valitsuste poolt ELi 

õigusaktide suhtes võetud seisukohtadega, 

sealhulgas seadusandlike dokumentide 

avalikkusele kättesaadavaks muutmine, 

aitaks lahendada otsustusprotsessi 

läbipaistmatuse probleemi ning leevendada 

Brüsseli süüdistamise mentaliteeti otsuste 

puhul, mille tegelikult langetavad 

liikmesriikide valitsused; nõuab, et 

nõukogu vaataks kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikli 15 lõikega 3 läbi oma 

konfidentsiaalsuspoliitika, et tagada oma 

töös kõrgeim läbipaistvuse tase; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. kutsub komisjoni üles tagama 

maksimaalse läbipaistvuse ning 

juurdepääsu dokumentidele ja teabele 

seoses EU Piloti menetlustega, mis on 

seotud laekunud petitsioonidega, ning 

täieliku läbipaistvuse ning juurdepääsu 

juba lõppenud EU Piloti menetlustele ja 

rikkumismenetlustele; 

16. kutsub komisjoni üles tagama 

võimalikult suure läbipaistvuse ning 

juurdepääsu dokumentidele ja teabele 

seoses EU Piloti menetlustega, mis on 

seotud laekunud petitsioonidega, ning juba 

lõppenud EU Piloti menetluste ja 

rikkumismenetlustega; 

Or. en 

 

 


