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Pakeitimas 29
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Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
GUE/NGL frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 3 straipsnio 3 dalies 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 įpareigojimų.

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 įpareigojimų. 
Kai jie yra saistomi pareigos saugoti 
profesinę paslaptį, negali būti laikoma, 
kad ši pareiga taikoma ir informacijai, 
susijusiai su skundais ar tyrimais dėl 
priekabiavimo arba netinkamo 
administravimo.
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GUE/NGL frakcijos vardu
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Pranešimas A8-0050/2019
Paulo Rangel
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ombudsmeno statutas)
(2018/2080(INL))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 3 straipsnio 4 dalis

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 tokia 
informacija arba dokumentu, jei 
Ombudsmenas įsipareigoja tokią 
informaciją ar dokumentą tvarkyti pagal 
susitarimą su juos pateikiančia 
kompetentinga institucija. Bet kuriuo 
atveju pateikiamas dokumento aprašymas.

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 tokia 
informacija arba dokumentu, jei 
Ombudsmenas įsipareigoja tokią 
informaciją ar dokumentą tvarkyti pagal 
susitarimą su juos pateikiančia 
kompetentinga institucija. Bet kuriuo 
atveju pateikiamas išsamus dokumento 
aprašymas ir pagrindimas dėl 
neperdavimo.
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Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 3 straipsnio 6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. Ombudsmenas, tyrimo metu 
nustatęs netinkamo administravimo atvejį, 
praneša apie tai atitinkamai institucijai, 
organui, tarnybai ar agentūrai ir prireikus 
pateikia rekomendacijas. Taip informuota 
institucija, organas, tarnyba ar agentūra per 
tris mėnesius pateikia Ombudsmenui 
išsamią nuomonę. Atitinkamai institucijai, 
organui, tarnybai ar agentūrai paprašius, 
Ombudsmenas šį terminą pratęsia ne 
ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. 
Jei atitinkama institucija, organas, tarnyba 
ar agentūra nepateikia nuomonės iki trijų 
mėnesių termino arba pratęsto termino 
pabaigos, Ombudsmenas gali užbaigti 
tyrimą be tokios nuomonės.

6. Ombudsmenas, tyrimo metu 
nustatęs netinkamo administravimo atvejį, 
praneša apie tai atitinkamai institucijai, 
organui, tarnybai ar agentūrai ir prireikus 
pateikia rekomendacijas. Taip informuota 
institucija, organas, tarnyba ar agentūra per 
tris mėnesius pateikia Ombudsmenui 
išsamią nuomonę. Atitinkamai institucijai, 
organui, tarnybai ar agentūrai pateikus 
pagrįstą prašymą, Ombudsmenas šį 
terminą pratęsia ne ilgesniam kaip dviejų 
mėnesių laikotarpiui. Jei atitinkama 
institucija, organas, tarnyba ar agentūra 
nepateikia nuomonės iki trijų mėnesių 
termino arba pratęsto termino pabaigos, 
Ombudsmenas gali užbaigti tyrimą be 
tokios nuomonės.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 3 straipsnio 7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. Tuomet Ombudsmenas siunčia 
pranešimą atitinkamai institucijai, organui, 
tarnybai ar agentūrai ir, jei tai būtina 
atsižvelgiant į nustatyto netinkamo 
administravimo atvejo pobūdį ar 
mastą, Europos Parlamentui. Savo 
pranešime Ombudsmenas gali pateikti 
rekomendacijų. Ombudsmenas praneša 
skundo pateikėjui apie tyrimo rezultatus, 
atitinkamos institucijos, organo, tarnybos 
ar agentūros pareikštą nuomonę bei visas 
Ombudsmeno pranešime pateiktas 
rekomendacijas.

7. Tuomet Ombudsmenas siunčia 
pranešimą atitinkamai institucijai, organui, 
tarnybai ar agentūrai ir Europos 
Parlamentui. Savo pranešime 
Ombudsmenas gali pateikti rekomendacijų. 
Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui 
apie tyrimo rezultatus, atitinkamos 
institucijos, organo, tarnybos ar agentūros 
pareikštą nuomonę bei visas Ombudsmeno 
pranešime pateiktas rekomendacijas.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 3 straipsnio 9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. Kaip įmanydamas Ombudsmenas 
siekia rasti sprendimą kartu su atitinkama 
institucija, organu, tarnyba ar agentūra, kad 
būtų panaikinta netinkamo administravimo 
praktika ir patenkintas skundas. 
Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui 
apie siūlomą sprendimą ir atitinkamos 
institucijos, organo, tarnybos ar agentūros 
pateiktas pastabas, jei tokių buvo. Skundo 
pateikėjas turi teisę pateikti pastabas 
Ombudsmenui, jei to pageidauja.

9. Kaip įmanydamas Ombudsmenas 
siekia rasti sprendimą kartu su atitinkama 
institucija, organu, tarnyba ar agentūra, kad 
būtų panaikinta netinkamo administravimo 
praktika ir patenkintas skundas. 
Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui 
apie siūlomą sprendimą ir atitinkamos 
institucijos, organo, tarnybos ar agentūros 
pateiktas pastabas, jei tokių buvo. Jei 
skundo pateikėjas pageidauja, jis turi teisę 
bet kuriuo etapu pateikti Ombudsmenui 
pastabas arba papildomą informaciją, kuri 
skundo pateikimo metu nebuvo žinoma.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Jei Ombudsmenas mano, kad atliekant 
tyrimą nustatyti faktai gali būti susiję su 
baudžiamąja teise, jis apie tai praneša 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai bei Europos 
prokuratūrai tiek, kiek atitinkamas atvejis 
patenka į jų įgaliojimų sritį. Prireikus 
Ombudsmenas taip pat informuoja apie tai 
Sąjungos instituciją, organą, tarnybą ar 
agentūrą, kuriai pavaldus atitinkamas 
pareigūnas ar tarnautojas ir kuri gali taikyti 
Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų 
ir imunitetų protokolo 17 straipsnio antrą 
pastraipą.

Jei Ombudsmenas mano, kad atliekant 
tyrimą nustatyti faktai gali būti susiję su 
baudžiamąja teise, jis apie tai praneša 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms ir Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybai bei Europos 
prokuratūrai tiek, kiek atitinkamas atvejis 
patenka į jų įgaliojimų sritį, ir su šiomis 
agentūromis plėtoja strategines 
partnerystes. Prireikus Ombudsmenas taip 
pat informuoja apie tai Sąjungos instituciją, 
organą, tarnybą ar agentūrą, kuriai 
pavaldus atitinkamas pareigūnas ar 
tarnautojas ir kuri gali taikyti Protokolo dėl 
Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 
protokolo 17 straipsnio antrą pastraipą.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Priedo 5 straipsnio 1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ombudsmenas ir jo darbuotojai nagrinėja 
prašymus dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais, išskyrus 4 
straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus, 
laikydamiesi Reglamente (EB) Nr. 
1049/2001 numatytų sąlygų ir apribojimų.

Ombudsmenas ir jo darbuotojai nagrinėja 
prašymus dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais laikydamiesi 
Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų 
sąlygų ir apribojimų.

Or. en


