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6.2.2019 A8-0050/29

Grozījums Nr. 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 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. Viņi liecina savas iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras vārdā. Tos 
turpina saistīt pienākumi, kas izriet no 
noteikumiem, kuri attiecas uz tiem. Ja viņu 
pienākums ir glabāt dienesta noslēpumu, 
to neattiecina uz informāciju, kas saistīta 
ar sūdzībām vai izmeklēšanām par 
personas aizskaršanas vai administratīvas 
kļūmes gadījumiem.
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6.2.2019 A8-0050/30

Grozījums Nr. 30
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 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. 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 detalizētu 
dokumenta aprakstu un pamatojumu tā 
nenosūtīšanai.
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6.2.2019 A8-0050/31

Grozījums Nr. 31
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 3. pants – 6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. Ja pēc izmeklēšanas ir konstatētas 
administratīvas kļūmes, ombuds informē 
attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai 
aģentūru, attiecīgā gadījumā sniedzot 
ieteikumus. Šādi informētā iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra trīs mēnešu 
laikā nosūta ombudam detalizētu atzinumu. 
Ombuds pēc attiecīgās iestādes, struktūras, 
biroja vai aģentūras pieprasījuma var 
piešķirt pagarinājumu, kas nepārsniedz 
divus mēnešus. Ja attiecīgā iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra nesniedz 
atzinumu trīs mēnešu termiņā vai 
pagarinātajā termiņā, ombuds var 
izmeklēšanu pabeigt bez šāda atzinuma.

6. Ja pēc izmeklēšanas ir konstatētas 
administratīvas kļūmes, ombuds informē 
attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai 
aģentūru, attiecīgā gadījumā sniedzot 
ieteikumus. Šādi informētā iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra trīs mēnešu 
laikā nosūta ombudam detalizētu atzinumu. 
Ombuds pēc attiecīgās iestādes, struktūras, 
biroja vai aģentūras pamatota pieprasījuma 
var piešķirt pagarinājumu, kas nepārsniedz 
divus mēnešus. Ja attiecīgā iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra nesniedz 
atzinumu trīs mēnešu termiņā vai 
pagarinātajā termiņā, ombuds var 
izmeklēšanu pabeigt bez šāda atzinuma.

Or. en



AM\1176394LV.docx PE635.311v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0050/32

Grozījums Nr. 32
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 3. pants – 7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Ombuds nosūta ziņojumu 
attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai 
aģentūrai un, ja atklātās administratīvās 
kļūmes veids vai mērogs to prasa, arī 
Eiropas Parlamentam. Ziņojumā ombuds 
var sniegt ieteikumus. Ombuds informē 
sūdzības iesniedzēju par izmeklēšanas 
rezultātu, par attiecīgās iestādes, struktūras, 
biroja vai aģentūras atzinumu un par 
ombuda ziņojumā sniegtajiem 
ieteikumiem.

7. Ombuds nosūta ziņojumu 
attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai 
aģentūrai Eiropas Parlamentam. Ziņojumā 
ombuds var sniegt ieteikumus. Ombuds 
informē sūdzības iesniedzēju par 
izmeklēšanas rezultātu, par attiecīgās 
iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras 
atzinumu un par ombuda ziņojumā 
sniegtajiem ieteikumiem.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/33

Grozījums Nr. 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 3. pants – 9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Pēc iespējas ombuds kopā ar 
attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai 
aģentūru meklē risinājumu, lai novērstu 
administratīvas kļūmes un apmierinātu 
sūdzību. Ombuds informē sūdzības 
iesniedzēju par ierosināto risinājumu un 
iesniedz tam arī attiecīgās iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras 
komentārus, ja tādi ir saņemti. Ja sūdzības 
iesniedzējs to vēlas, viņš ir tiesīgs iesniegt 
ombudam savus komentārus.

9. Pēc iespējas ombuds kopā ar 
attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai 
aģentūru meklē risinājumu, lai novērstu 
administratīvas kļūmes un apmierinātu 
sūdzību. Ombuds informē sūdzības 
iesniedzēju par ierosināto risinājumu un 
iesniedz tam arī attiecīgās iestādes, 
struktūras, biroja vai aģentūras 
komentārus, ja tādi ir saņemti. Ja sūdzības 
iesniedzējs to vēlas, viņš ir tiesīgs jebkurā 
posmā iesniegt ombudam savus 
komentārus vai papildu informāciju, kas 
nebija zināma sūdzības iesniegšanas 
laikā.

Or. en



AM\1176394LV.docx PE635.311v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0050/34

Grozījums Nr. 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ja ombuds uzskata, ka izmeklēšanas gaitā 
atklātie fakti varētu attiekties uz 
krimināltiesībām, ombuds informē 
kompetentās valsts kompetentās iestādes, 
kā arī Eiropas Biroju krāpšanas 
apkarošanai un Eiropas Prokuratūru, ciktāl 
attiecīgā lieta ir to kompetencē. Vajadzības 
gadījumā ombuds informē arī Savienības 
iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru, kurai 
ir pakļauts attiecīgais ierēdnis vai 
darbinieks un kura var piemērot 7. 
protokola par privilēģijām un imunitāti 
Eiropas Savienībā 17. panta otro daļu.

Ja ombuds uzskata, ka izmeklēšanas gaitā 
atklātie fakti varētu attiekties uz 
krimināltiesībām, ombuds informē 
kompetentās valsts kompetentās iestādes, 
kā arī Eiropas Biroju krāpšanas 
apkarošanai un Eiropas Prokuratūru, ciktāl 
attiecīgā lieta ir to kompetencē, un attiecīgi 
attīsta stratēģiskas partnerības ar šīm 
aģentūrām. Vajadzības gadījumā ombuds 
informē arī Savienības iestādi, struktūru, 
biroju vai aģentūru, kurai ir pakļauts 
attiecīgais ierēdnis vai darbinieks un kura 
var piemērot 7. protokola par privilēģijām 
un imunitāti Eiropas Savienībā 17. panta 
otro daļu.
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6.2.2019 A8-0050/35

Grozījums Nr. 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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

Rezolūcijas priekšlikums
Pielikums – 5. pants – 1. daļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ombuds un viņa darbinieki pieprasījumus 
publiskai piekļuvei dokumentiem, kas nav 
4. panta 1. punktā minētie dokumenti, 
izskata saskaņā ar Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 paredzētajiem noteikumiem 
un ierobežojumiem.

Ombuds un viņa darbinieki pieprasījumus 
publiskai piekļuvei dokumentiem izskata 
saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 
paredzētajiem noteikumiem un 
ierobežojumiem.
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