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7.2.2019 A8-0050/1

Pakeitimas 1
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I priedo 8 dalies 4 a punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a) Ombudsmenas turi teisę parengti 
rekomendacijas tais atvejais, kai mano, 
kad institucija netinkamai vykdo teismo 
sprendimą.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Pakeitimas 2
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I priedo 8 dalies 8 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

(8) Ombudsmenas turėtų turėti 
galimybę susipažinti su visa informacija, 
reikalinga jo pareigoms atlikti. Šiuo tikslu, 
nedarant poveikio Ombudsmeno pareigoms 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1049/20012, Sąjungos 
institucijos, organai, tarnybos ir agentūros 
privalo pateikti Ombudsmenui visą jo 
prašomą informaciją. Galimybė susipažinti 
su įslaptinta informacija arba dokumentais 
turėtų būti suteikiama, jei laikomasi 
atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, 
tarnybos ar agentūros konfidencialios 
informacijos tvarkymo taisyklių. Įslaptintą 
informaciją arba dokumentus teikiančios 
institucijos, organai, tarnybos ar agentūros 
turėtų pranešti Ombudsmenui apie jų 
slaptumą. Kad būtų įgyvendintos 
atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, 
tarnybos ar agentūros konfidencialios 
informacijos tvarkymo taisyklės, 
Ombudsmenas su atitinkama institucija, 
organu, tarnyba ar agentūra turėtų iš anksto 
susitarti dėl įslaptintos informacijos arba 
dokumentų ir kitos informacijos, kuriai 
taikoma tarnybinės paslapties pareiga, 
tvarkymo sąlygų. Jeigu Ombudsmenas 
nustato, kad prašoma pagalba nebuvo 
suteikta, jis turėtų pranešti apie tai Europos 
Parlamentui ir pastarasis galėtų padaryti 
atitinkamus pareiškimus;

(8) Ombudsmenas turėtų turėti 
galimybę susipažinti su visa informacija, 
reikalinga jo pareigoms atlikti. Šiuo tikslu, 
nedarant poveikio Ombudsmeno pareigoms 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1049/20012, Sąjungos 
institucijos, organai, tarnybos ir agentūros 
privalo pateikti Ombudsmenui visą jo 
prašomą informaciją. Galimybė susipažinti 
su įslaptinta informacija arba dokumentais 
turėtų būti suteikiama, jei laikomasi 
atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, 
tarnybos ar agentūros konfidencialios 
informacijos tvarkymo taisyklių. Įslaptintą 
informaciją arba dokumentus teikiančios 
institucijos, organai, tarnybos ar agentūros 
turėtų pranešti Ombudsmenui apie jų 
slaptumą. Kad būtų įgyvendintos 
atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, 
tarnybos ar agentūros konfidencialios 
informacijos tvarkymo taisyklės, 
ombudsmenas su atitinkama institucija, 
organu, tarnyba ar agentūra turėtų iš anksto 
susitarti dėl įslaptintos informacijos arba 
dokumentų tvarkymo sąlygų. Jeigu 
Ombudsmenas nustato, kad prašoma 
pagalba nebuvo suteikta, jis turėtų pranešti 
apie tai Europos Parlamentui ir pastarasis 
galėtų padaryti atitinkamus pareiškimus;
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_________________ _________________
2 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 
145, 2001 5 31, p. 43).

2 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 
145, 2001 5 31, p. 43).
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7.2.2019 A8-0050/3

Pakeitimas 3
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 straipsnio 3 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. Vykdydamas Sutartyse ir šiame 
reglamente nurodytas pareigas, 
Ombudsmenas negali kištis į teismų bylas 
ar ginčyti teismo sprendimo teisingumą ar 
teismo kompetenciją priimti sprendimą.

3. Vykdydamas Sutartyse ir šiame 
reglamente nurodytas pareigas, 
Ombudsmenas negali atlikti tyrimų, jei 
tariami faktai yra arba buvo nagrinėjami 
teismo procese, ar ginčyti teismo 
sprendimo teisingumą ar teismo 
kompetenciją priimti sprendimą.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Pakeitimas 4
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 7 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. Jei Ombudsmenas turi pripažinti 
skundą nepriimtinu arba nutraukti jo 
nagrinėjimą dėl to, kad skunde pateikiami 
faktai nagrinėjami ar buvo išnagrinėti 
teisme, visų Ombudsmeno iki to momento 
atliktų tyrimų rezultatai turi būti 
sutvarkyti nesiimant jokių tolesnių 
veiksmų.

7. Ombudsmenas neturi teisės priimti 
sprendimo tol, kol skunde pateikiami 
faktai nagrinėjami teisme, ir negali 
priimti sprendimo dėl faktų, kurie buvo 
pateikti baigtame vykdyti teismo procese. 
Tačiau ombudsmenas turi teisę parengti 
rekomendacijas tais atvejais, kai mano, 
kad institucija netinkamai vykdo teismo 
sprendimą ir tai turi pasekmių kaip 
netinkamas administravimas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Pakeitimas 5
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 8 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. Ombudsmenui negalima pateikti 
skundų dėl Sąjungos institucijų, organų, 
tarnybų ir agentūrų bei jų pareigūnų ir kitų 
tarnautojų darbo santykių, kol atitinkamas 
asmuo nepasinaudojo visomis vidaus 
administracinėmis galimybėmis pateikti 
reikalavimus ir skundus, visų pirma 
procedūromis, nurodytomis Europos 
Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, 
nustatytų Tarybos reglamente (EEB, 
Euratomas, EAPB) Nr. 259/684 90 
straipsnyje, ir kol nepasibaigė terminai 
institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai 
atsakyti į pateiktus skundus.

8. Ombudsmenui negalima pateikti 
skundų dėl Sąjungos institucijų, organų, 
tarnybų ir agentūrų bei jų pareigūnų ir kitų 
tarnautojų darbo santykių, išskyrus 
seksualinio priekabiavimo atvejus, kol 
atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis 
vidaus administracinėmis galimybėmis 
pateikti reikalavimus ir skundus, visų 
pirma procedūromis, nurodytomis Europos 
Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir 
kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, 
nustatytų Tarybos reglamente (EEB, 
Euratomas, EAPB) Nr. 259/684 90 
straipsnyje, ir kol nepasibaigė terminai 
institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai 
atsakyti į pateiktus skundus.

_________________ _________________
4 OL L 56, 1968 3 4, p. 1. 4 OL L 56, 1968 3 4, p. 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Pakeitimas 6
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 straipsnio 9 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. Ombudsmenas kuo anksčiau 
praneša skundo pateikėjui apie veiksmus, 
kurių jis ėmėsi nagrinėdamas šį skundą.

9. Ombudsmenas kuo anksčiau, bet ne 
vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo 
skundo pateikimo, praneša skundo 
pateikėjui apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi tiriant šį skundą.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Pakeitimas 7
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 3 punkto 5 pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ombudsmeno prašymu Sąjungos 
institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų 
pareigūnai ir kiti tarnautojai duoda 
parodymus dėl faktų, kurie susiję su 
Ombudsmeno atliekamu tyrimu. Minėtieji 
pareigūnai ar tarnautojai turi kalbėti savo 
institucijos, organo, tarnybos ar 
agentūros vardu. Jie ir toliau laikosi 
pagal jiems taikomas taisykles nustatytų 
įsipareigojimų.

Ombudsmeno prašymu Sąjungos 
institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų 
pareigūnai ir kiti tarnautojai duoda 
parodymus dėl faktų, kurie susiję su 
Ombudsmeno atliekamu tyrimu. 
Ombudsmenas nagrinėja šiuos 
parodymus užtikrindamas būtiną 
konfidencialumą.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Pakeitimas 8
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 straipsnio 4 punktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos, kiek leidžia jų nacionalinė 
teisė, Ombudsmeno prašymu arba savo 
iniciatyva, skubiai pateikia Ombudsmenui 
visą informaciją arba dokumentus, kurie 
gali padėti išaiškinti Sąjungos institucijų, 
organų, tarnybų ar agentūrų netinkamo 
administravimo atvejus. Kai tokia 
informacija arba dokumentas patenka į 
nacionalinės teisės aktų dėl konfidencialios 
informacijos tvarkymo ar nuostatų, 
kuriomis neleidžiama jų perduoti, taikymo 
sritį, atitinkama valstybė narė gali leisti 
Ombudsmenui susipažinti su pateikta 
informacija arba suteiktu dokumentu, jei 
Ombudsmenas įsipareigoja tokią 
informaciją ar dokumentą tvarkyti 
tardamasis su juos pateikiančia 
kompetentinga institucija. Bet kuriuo 
atveju pateikiamas dokumento aprašymas.

4. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos Ombudsmeno prašymu arba 
savo iniciatyva, skubiai pateikia 
Ombudsmenui visą informaciją arba 
dokumentus, kurie gali padėti išaiškinti 
Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar 
agentūrų netinkamo administravimo 
atvejus. Kai tokia informacija arba 
dokumentas patenka į nacionalinės teisės 
aktų dėl konfidencialios informacijos 
tvarkymo ar nuostatų, kuriomis 
neleidžiama jų perduoti, taikymo sritį, 
atitinkama valstybė narė gali leisti 
Ombudsmenui susipažinti su pateikta 
informacija arba suteiktu dokumentu, jei 
Ombudsmenas įsipareigoja tokią 
informaciją ar dokumentą tvarkyti 
tardamasis su juos pateikiančia 
kompetentinga institucija. Bet kuriuo 
atveju pateikiamas dokumento aprašymas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Pakeitimas 9
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas)
2018/2080(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a straipsnis (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a straipsnis
Ombudsmenas ir jo darbuotojai nagrinėja 
skundus, susijusius su prašymais dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
dokumentais laikantis Reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 numatytų sąlygų ir 
apribojimų. Nagrinėdamas skundus dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su 
oficialiais dokumentais, Ombudsmenas, 
tinkamai atlikęs analizę ir atsižvelgęs į 
visus būtinus aspektus, paskelbia 
sprendimą dėl tokių dokumentų viešinimo 
arba neviešinimo, o šį sprendimą 
atitinkama institucija, agentūra arba 
įstaiga įgyvendina per Reglamente (EB) 
Nr. 1049/2001 numatytą laikotarpį.
Jeigu atitinkama institucija nesilaiko 
rekomendacijos atskleisti minėtus 
dokumentus, ji turi tinkamai pagrįsti savo 
atsisakymą. Tokiu atveju Ombudsmenas 
informuoja skundo pateikėją apie 
prieinamas teisių gynimo priemones, taip 
pat esamas kreipimosi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą procedūras.

Or. en


