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7.2.2019 A8-0050/1

Grozījums Nr. 1
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 8. daļa – 4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4 a) Ombudam ir tiesības sniegt 
ieteikumus, ja tas uzskata, ka iestāde 
nepienācīgi piemēro tiesas nolēmumu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Grozījums Nr. 2
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 8. daļa – 8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8) Ombudam jābūt pieejamiem visiem 
viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajiem 
elementiem. Šajā nolūkā Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām ir jānosaka pienākums sniegt 
ombudam visu informāciju, ko viņš tām 
prasa, neskarot ombuda pienākumus 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1049/20012. Piekļuvei 
slepenai informācijai vai dokumentiem 
būtu jānotiek saskaņā ar noteikumiem, kas 
reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi attiecīgajā Savienības iestādē, 
struktūrā, birojā vai aģentūrā. Iestādēm, 
struktūrām, birojiem vai aģentūrām, kas 
sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai 
dokumentiem, būtu jāinformē ombuds par 
to, ka šī informācija vai dokumenti ir 
klasificēti. Lai īstenotu noteikumus, kas 
reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi attiecīgajā Savienības iestādē, 
struktūrā, birojā vai aģentūrā, ombudam 
būtu iepriekš jāvienojas ar attiecīgo iestādi, 
struktūru, biroju vai aģentūru par 
nosacījumiem, kas attiecas uz darbu ar 
klasificētu informāciju vai dokumentiem 
un cita veida informāciju, uz kuru attiecas 
pienākums neizpaust dienesta noslēpumu. 
Ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība 
netiek sniegta, viņam būtu jāinformē 
Eiropas Parlaments, kuram attiecīgi būtu 

(8) Ombudam jābūt pieejamiem visiem 
viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajiem 
elementiem. Šajā nolūkā Savienības 
iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām ir jānosaka pienākums sniegt 
ombudam visu informāciju, ko viņš tām 
prasa, neskarot ombuda pienākumus 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1049/20012. Piekļuvei 
slepenai informācijai vai dokumentiem 
būtu jānotiek saskaņā ar noteikumiem, kas 
reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi attiecīgajā Savienības iestādē, 
struktūrā, birojā vai aģentūrā. Iestādēm, 
struktūrām, birojiem vai aģentūrām, kas 
sniedz piekļuvi slepenai informācijai vai 
dokumentiem, būtu jāinformē ombuds par 
to, ka šī informācija vai dokumenti ir 
klasificēti. Lai īstenotu noteikumus, kas 
reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi attiecīgajā Savienības iestādē, 
struktūrā, birojā vai aģentūrā, ombudam 
būtu iepriekš jāvienojas ar attiecīgo iestādi, 
struktūru, biroju vai aģentūru par 
nosacījumiem, kas attiecas uz darbu ar 
klasificētu informāciju vai dokumentiem. 
Ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība 
netiek sniegta, viņam būtu jāinformē 
Eiropas Parlaments, kuram attiecīgi būtu 
jāveic atbilstoši pasākumi.
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jāveic atbilstoši pasākumi.

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 
43. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regula (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 
43. lpp.).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Grozījums Nr. 3
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Līgumos un šajā regulā minēto 
pienākumu izpildes gaitā ombuds nedrīkst 
iejaukties tiesu izskatītās lietās, kā arī 
nedrīkst apšaubīt tiesas nolēmumu 
pamatotību vai tiesas kompetenci pieņemt 
nolēmumu.

3. Līgumos un šajā regulā minēto 
pienākumu izpildes gaitā ombuds nevar 
veikt izmeklēšanu gadījumos, kad 
iespējamie fakti ir vai pirms tam ir bijuši 
tiesvedības priekšmets, kā arī nedrīkst 
apšaubīt tiesas nolēmumu pamatotību vai 
tiesas kompetenci pieņemt nolēmumu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Grozījums Nr. 4
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Ja ombuds attiecībā uz 
iesniegtajiem faktiem nepabeigtas vai 
pabeigtas tiesvedības dēļ deklarē, ka 
sūdzība nav pieņemama vai tās 
izskatīšana jāpārtrauc, tās izmeklēšanas 
rezultātu, kuru ombuds līdz attiecīgajam 
brīdim ir veicis, pilnībā reģistrē, neveicot 
tālākas darbības.

7. Ombudam nav tiesību pieņemt 
lēmumu, kamēr notiek tiesvedība, ne arī 
lēmumu attiecībā uz faktiem, kas iesniegti 
pabeigtā tiesvedībā. Tomēr ombudam ir 
tiesības sniegt ieteikumus, ja tas uzskata, 
ka iestāde nepienācīgi piemēro tiesas 
nolēmumu, kam ir ietekme 
administratīvas kļūmes veidā.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Grozījums Nr. 5
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – 8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. Ombudam var iesniegt sūdzības, 
kas attiecas uz darba attiecībām starp 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām un to ierēdņiem un citiem 
darbiniekiem, tikai tad, ja attiecīgā persona 
ir izsmēlusi visas iespējas iesniegt iekšējus 
administratīvus pieprasījumus un sūdzības, 
jo īpaši Padomes Regulā (EEK, Euratom, 
EOTK) Nr. 259/684 (“Civildienesta 
noteikumi”) izklāstīto Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumu (un Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības) 
90. pantā minētās procedūras, un ja ir 
beigušies termiņi, kad attiecīgajai iestādei, 
struktūrai, birojam vai aģentūrai bija 
jāsniedz atbilde.

8. Ombudam var iesniegt sūdzības, 
kas attiecas uz darba attiecībām starp 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem 
un aģentūrām un to ierēdņiem un citiem 
darbiniekiem, tikai tad, ja attiecīgā persona 
ir izsmēlusi visas iespējas iesniegt iekšējus 
administratīvus pieprasījumus un sūdzības, 
jo īpaši Padomes Regulā (EEK, Euratom, 
EOTK) Nr. 259/684 (“Civildienesta 
noteikumi”) izklāstīto Eiropas Savienības 
Civildienesta noteikumu (un Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības) 
90. pantā minētās procedūras, un ja ir 
beigušies termiņi, kad attiecīgajai iestādei, 
struktūrai, birojam vai aģentūrai bija 
jāsniedz atbilde; šis nosacījums neattiecas 
uz seksuālas uzmākšanās gadījumiem.

_________________ _________________
4 OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. 4 OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Grozījums Nr. 6
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Ombuds pēc iespējas ātri informē 
sūdzības iesniedzēju par saistībā ar sūdzību 
veiktajām darbībām.

9. Ombuds pēc iespējas ātri un ne 
vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc 
sūdzības saņemšanas informē sūdzības 
iesniedzēju par saistībā ar sūdzību 
veiktajām darbībām.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Grozījums Nr. 7
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – 5. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Savienības iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru ierēdņi un citi darbinieki pēc 
ombuda pieprasījuma apliecina faktus, kas 
attiecas uz notiekošu izmeklēšanu, ko veic 
ombuds. Viņi liecina savas iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras vārdā. 
Tos turpina saistīt pienākumi, kas izriet 
no noteikumiem, kuri attiecas uz tiem.

Savienības iestāžu, struktūru, biroju un 
aģentūru ierēdņi un citi darbinieki pēc 
ombuda pieprasījuma apliecina faktus, kas 
attiecas uz notiekošu izmeklēšanu, ko veic 
ombuds. Ombuds šo liecību apstrādā, 
ievērojot konfidencialitātes 
nepieciešamību.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Grozījums Nr. 8
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Ciktāl to paredz valstu tiesību akti, 
dalībvalstu kompetentās iestādes pēc 
ombuda pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas steidzami iesniedz ombudam 
informāciju vai dokumentus, kas var 
palīdzēt atklāt administratīvas kļūmes 
Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai 
aģentūru darbībā. Ja uz šādu informāciju 
vai dokumentu attiecas valsts tiesību akti, 
kas reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi, vai noteikumi, kas liedz to sniegt, 
attiecīgā dalībvalsts var atļaut ombudam 
piekļūt šādai informācijai vai dokumentam 
ar nosacījumu, ka ombuds apņemas to 
izskatīt, vienojoties ar attiecīgo kompetento 
iestādi. Jebkurā gadījumā norāda 
dokumenta aprakstu.

4. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
pēc ombuda pieprasījuma vai pēc savas 
iniciatīvas steidzami iesniedz ombudam 
informāciju vai dokumentus, kas var 
palīdzēt atklāt administratīvas kļūmes 
Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai 
aģentūru darbībā. Ja uz šādu informāciju 
vai dokumentu attiecas valsts tiesību akti, 
kas reglamentē konfidenciālas informācijas 
apstrādi, vai noteikumi, kas liedz to sniegt, 
attiecīgā dalībvalsts var atļaut ombudam 
piekļūt šādai informācijai vai dokumentam 
ar nosacījumu, ka ombuds apņemas to 
izskatīt, vienojoties ar attiecīgo kompetento 
iestādi. Jebkurā gadījumā norāda 
dokumenta aprakstu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Grozījums Nr. 9
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0050/2019
Paulo Rangel
Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas 
Ombuda statūti)
2018/2080(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pants
Ombuds un tā darbinieki izskata sūdzības 
saistībā ar pieprasījumiem attiecībā uz 
publisku piekļuvi dokumentiem saskaņā 
ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
paredzētajiem nosacījumiem un 
ierobežojumiem. Attiecībā uz sūdzībām 
par sabiedrības tiesībām piekļūt oficiāliem 
dokumentiem ombuds pēc pienācīgas 
analīzes veikšanas un visu vajadzīgo 
apsvērumu izvērtēšanas pieņem lēmumu 
par minēto dokumentu publiskošanu vai 
nepubliskošanu, ko attiecīgā iestāde, 
aģentūra vai struktūra izpilda Regulā 
(EK) Nr. 1049/2001 paredzētajā termiņā.
Ja attiecīgā iestāde neievēro šo ieteikumu 
par minēto dokumentu izpaušanu, tai ir 
pienācīgi jāpamato savs atteikums. Šādā 
gadījumā ombuds informē sūdzības 
iesniedzēju par pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, tostarp 
procedūrām, kas pieejamas, lai lietu 
nodotu Eiropas Savienības Tiesai.

Or. en


