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Pakeitimas 1
Damien Carême

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. 
rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, 
pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, prevencija“1,

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. 
rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, 
pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, prevencija“1, visų 
pirma savo svarstymą, kad 
nepriklausomas ES etikos organas yra 
labiausiai ateityje sprendimams, 
susijusiems su ES darbuotojų interesų 
konfliktais, priimti tiksianti institucija;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.

Or. en

Pakeitimas 2
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. 
rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, 
pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, prevencija“1,

1. primena savo 2020 m. sausio 16 d. 
rezoliuciją „Ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, 
pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, prevencija“1; 
primena, kad šia rezoliucija buvo 
remiamas Komisijos pirmininkės 
pasiūlymas įsteigti visoms ES 
institucijoms bendrą nepriklausomą ES 
etikos organą, kuris priimtų sprendimus, 
susijusius su interesų konfliktais;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017. 1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.
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Or. en

Pakeitimas 3
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog atlikusi tyrimą 
Europos ombudsmenė nustatė, kad 
Europos bankininkystės institucija (EBI) 
neturėjo leisti buvusiam savo vykdomajam 
direktoriui tapti finansų sektoriaus lobistų 
asociacijos vykdomuoju direktoriumi, taip 
pat kad, paaiškėjus šiam planuojamam 
ketinimui, EBI nedelsdama nenustatė 
pakankamų vidaus apsaugos priemonių, 
kuriomis būtų apsaugota jos konfidenciali 
informacija; šiuo atžvilgiu teigiamai 
vertina priemones, kurių, atsižvelgdama į 
ombudsmenės rekomendacijas, ėmėsi 
Europos bankininkystės institucija, 
siekdama kovoti su būsimais „sukamųjų 
durų“ reiškinio atvejais;

Or. en

Pakeitimas 4
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad interesų konflikto 
situacijos, susijusios su pasibaigusiais 
darbiniais santykiais viešajame sektoriuje 
ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat 
kylanti problema, kurios nesprendžiant 
gali kilti grėsmė aukštų etikos standartų 
užtikrinimui ES institucijose ir agentūrose 
bei, savo ruožtu, kompromituojamas jų 

2. pabrėžia, kad interesų konflikto 
situacijos, susijusios su pasibaigusiais 
darbiniais santykiais viešajame sektoriuje 
ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat 
kylanti problema, bendra visoms 
institucijoms, įstaigoms, organams ir 
agentūroms visoje ES; tačiau pažymi, kad 
pastarųjų atvejų, visų pirma pasitaikančių 
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sąžiningumas ir pakertamas piliečių 
pasitikėjimas jomis;

ekonominės ir pinigų sąjungos 
institucijose, daugėja; primena, kad tiek 
Europos ombudsmeno tarnyba, tiek 
Europos Audito Rūmai ne kartą įspėjo 
kelias ES institucijas apie didžiules jų 
vykdomos interesų konflikto prevencijos 
politikos spragas; pabrėžia, kad 
nesprendžiant interesų konflikto atvejo 
kyla grėsmė aukštų etikos standartų 
užtikrinimui ES institucijose ir agentūrose 
bei, savo ruožtu, kompromituojamas jų 
sąžiningumas ir pakertamas piliečių 
pasitikėjimas jomis;

Or. en

Pakeitimas 5
Damien Carême

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad interesų konflikto 
situacijos, susijusios su pasibaigusiais 
darbiniais santykiais viešajame sektoriuje 
ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat 
kylanti problema, kurios nesprendžiant 
gali kilti grėsmė aukštų etikos standartų 
užtikrinimui ES institucijose ir agentūrose 
bei, savo ruožtu, kompromituojamas jų 
sąžiningumas ir pakertamas piliečių 
pasitikėjimas jomis;

2. pabrėžia, kad interesų konflikto 
situacijos, susijusios su pasibaigusiais 
darbiniais santykiais viešajame sektoriuje 
ir „sukamųjų durų“ reiškiniu, yra nuolat 
kylanti problema, kelianti grėsmę aukštų 
etikos standartų užtikrinimui ES 
institucijose ir agentūrose bei, savo ruožtu, 
kompromituojamas jų sąžiningumas ir 
pakertamas piliečių pasitikėjimas jomis; 
yra susirūpinęs, kad „sukamųjų durų“ 
reiškinio pobūdis yra sisteminis;

Or. en

Pakeitimas 6
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES ir nacionaliniu 
lygmenimis kylančios skaidrumo ir 
sąžiningumo problemos yra glaudžiai 
tarpusavyje susijusios; todėl remia 
Europos Tarybos Kovos su korupcija 
valstybių grupės veiklą ir ragina valstybes 
nares įgyvendinti jos rekomendacijas, visų 
pirma susijusias su nacionalinio lygmens 
politikams taikomo griežto elgesio 
kodekso sukūrimu ir taisyklių, taikomų 
pasibaigus darbiniams santykiams 
viešajame sektoriuje, nustatymu;

Or. en

Pakeitimas 7
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad, remiantis 
organizacijos „Transparency 
International EU“ ataskaitos 
duomenimis1a, 2017 m. pradžioje daugiau 
kaip 50 proc. buvusių Komisijos narių ir 
30 proc. buvusių Europos Parlamento 
narių, nutraukusių politinę veiklą, dirbo 
ES skaidrumo registre įregistruotose 
organizacijose;
_________________
1a http://transparency.eu/wp-
content/uploads/2017/01/Access-all-
areas.pdf

Or. en

Pakeitimas 8
Paul Tang, Bas Eickhout, Esther de Lange
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Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į riziką 
sąžiningumui, kuri kyla dėl nacionalinio 
ir Europos lygmens politinių partijų 
finansavimo; todėl apgailestauja, kad 
JAV ambasadorius Nyderlanduose Pete 
Hoekstra tiesiogiai dalyvauja politinės 
partijos „Forum voor Democratie“ lėšų 
rinkimo veikloje, įskaitant surengtą 
aukšto lygio lėšų rinkimo renginį JAV 
ambasadoje;

Or. en

Pakeitimas 9
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kokios svarbios tvirtos 
partijų etikos normos, įskaitant griežtas 
taisykles, taikomas pasibaigus darbiniams 
santykiams viešajame sektoriuje, ir 
visiškas skaidrumas bet kokių antraeilių 
pozicijų, kurias užima politikai, atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 10
Manon Aubry

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad finansų 
reglamentavimo politikai būdingas 

3. pažymi, kad suderintų taisyklių ir 
sistemų, susijusių su interesų konfliktais, 
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sudėtingumas bei informacijos, kuri 
prieinama finansų rinkų subjektams ir 
viešojo sektoriaus pareigūnams, 
asimetrija gali lemti finansų sektoriaus 
pažeidžiamumą reguliavimo įstaigos 
įsigalėjimo požiūriu;

Europos Sąjungoje ir, visų pirma, 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje 
trūkumas lėmė tai, kad įvairiose 
institucijose taikomi labai skirtingi 
standartai; nurodo, kad kai kurie 
reglamentai yra taikomi siekiant apeiti ES 
Tarnybos nuostatus, ir šiuo metu tai 
iliustruoja EBI pirmininko atvejis;

Or. en

Pakeitimas 11
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad finansų 
reglamentavimo politikai būdingas 
sudėtingumas bei informacijos, kuri 
prieinama finansų rinkų subjektams ir 
viešojo sektoriaus pareigūnams, asimetrija 
gali lemti finansų sektoriaus 
pažeidžiamumą reguliavimo įstaigos 
įsigalėjimo požiūriu;

3. pažymi, kad dėl finansų 
reglamentavimo politikai būdingo 
sudėtingumo bei informacijos, kuri 
prieinama finansų rinkų subjektams ir 
viešojo sektoriaus pareigūnams, 
asimetrijos priežiūros ir reguliavimo 
institucijos tampa itin pažeidžiamos 
finansų sektoriaus nulemto reguliavimo 
įstaigos įsigalėjimo požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 12
Damien Carême

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja dėl atvejo, kai 
2020 m. vasario mėn. EBI vykdomasis 
direktorius buvo paskirtas Europos 
finansų rinkos asociacijos (AFME) 
vykdomuoju direktoriumi; pažymi, kad 
toks įsidarbinimas pasibaigus darbiniams 
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santykiams viešajame sektoriuje netaikant 
veiklos pertraukos laikotarpio kelia riziką 
ne tik EBI, bet ir visų Sąjungos institucijų 
geram vardui ir nepriklausomumui; 
mano, kad nepriklausomas ES etikos 
organas turėtų būti kompetentingas 
vertinti tokius atvejus ir rengti privalomas 
su jais susijusias rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 13
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo bei 
ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai 
teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo 
sektorių; atsižvelgdamas į tai teigiamai 
vertina Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO), Europos 
Audito Rūmų, Europos Tarybos Kovos su 
korupcija valstybių grupės ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

Or. en

Pakeitimas 14
Damien Carême

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
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sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo bei 
ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai 
teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ir privalomas ribas tarp viešojo ir 
privačiojo bei ne pelno sektorių; ragina 
Komisiją apsvarstyti tokias priemones, 
kaip privalomą akcijų perleidimą 
institucijai, kuriai priklauso naujai 
paskirtas pareigūnas, pavaldžiose arba 
reikalų su šia institucija turinčiose 
įmonėse, taip pat apsvarstyti naujų rūšių 
prevencines priemones, pvz., privalomą 
nušalinimą, kai sprendžiami klausimai, 
susiję su buvusiu privačiojo sektoriaus 
darbdaviu; atsižvelgdamas į tai teigiamai 
vertina Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO), Europos 
Audito Rūmų ir Europos ombudsmeno 
atliktą darbą; primena, kad ES etikos 
organas turėtų būti kompetentingas 
spręsti šiuos klausimus;

Or. en

Pakeitimas 15
Sven Simon

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo bei 
ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai 
teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ir proporcingas ribas tarp viešojo ir 
privačiojo bei ne pelno sektorių; 
atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO), Europos Audito 
Rūmų ir Europos ombudsmeno atliktą 
darbą;
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Or. en

Pakeitimas 16
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo bei 
ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai 
teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą;

4. ragina stiprinti esamą 
reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo 
sistemą, taikomą interesų konfliktų, 
kylančių tiek prasidėjus, tiek pasibaigus 
darbiniams santykiams viešajame 
sektoriuje, atvejais, siekiant nubrėžti 
aiškias ribas tarp viešojo ir privačiojo bei 
ne pelno sektorių; atsižvelgdamas į tai 
teigiamai vertina Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO), Europos Audito Rūmų ir Europos 
ombudsmeno atliktą darbą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad ES etikos taisyklės ir 
EBPO interesų konfliktų valdymo 
viešojoje tarnyboje gairės nėra 
pakankamai suderintos; pažymi, kad 
EBPO gairėse buvo rekomenduota 
sukurti pagrindines pareigas – kurti ir 
prižiūrėti interesų konflikto politiką ir 
procedūras – ir šias pareigas galėtų 
vykdyti nepriklausoma agentūra; 
pabrėžia, kad, nesant skundų dėl interesų 
konfliktų nagrinėjimo mechanizmo, 
atlikdamas ir kitas savo užduotis, juos 
nagrinėjo Europos ombudsmenas, 
neturėdamas tinkamų priemonių ir 
įgaliojimų užtikrinti jo sprendimų 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 17
Damien Carême

Nuomonės projektas
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4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. apgailestauja, kad vykdant 
Komisijos viešųjų pirkimų procedūrą per 
mažai svarstoma apie tai, kaip išvengti 
interesų konfliktų, joje trūksta interesų 
konfliktų prevencijos ir vykdymo 
užtikrinimo priemonių; yra ypač 
susirūpinęs dėl to, kad Komisija paskyrė 
pirkimo sutartį bendrovei „BlackRock“, 
kad ši atliktų tyrimą, kaip ES gali 
geriausiai integruoti aplinkos, socialinius 
ir valdymo (ASV) aspektus į savo bankų 
priežiūros sistemą; ragina Komisiją 
nutraukti šią sutartį ir šiuo konkrečiu 
atveju dar kartą paskelbti kvietimą 
pateikti pasiūlymus; ragina griežtinti 
Direktyvą 2014/24/EB dėl viešųjų 
pirkimų, siekiant ateityje užkirsti kelią 
tokiems akivaizdiems interesų 
konfliktams; visų pirma mano, kad visų 
konkurso dalyvių pavadinimai (vardai ir 
pavardės) turėtų būti skelbiami viešai, kad 
bet kuris konkurso dalyvis, turintis 
interesų, susijusių su klientais, kurių 
interesai kertasi su pagrindiniu konkurso 
klausimu, arba dirbantis tokiems 
klientams, taip pat pasiūlymai, kuriuose 
nurodytos kainos yra gerokai žemesnės 
nei konkuruojančiuose pasiūlymuose 
nurodytų kainų vidurkis, turėtų būti 
savaime eliminuojami; mano, kad ES 
etikos organui turėtų būti suteikta 
kompetencija ir šioje srityje tikrinti 
interesų konfliktus;

Or. en

Pakeitimas 18
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina Europos 
Centrinio Banko (ECB) pirmininkės 
Christine Lagarde paskelbtas papildomas 
skaidrumo priemones, t. y. skelbti ECB 
etikos komiteto nuomones dėl interesų 
konflikto atvejų ir ECB vykdomosios 
valdybos, valdančiosios tarybos ir 
priežiūros valdybos narių apmokamo 
darbo, jiems baigus eiti pareigas; ragina 
Europos priežiūros institucijas (EPI) 
įtvirtinti panašią nuostatą ir skelbti 
atitinkamus dokumentus, parengtus jų 
vidaus padalinių, atsakingų už interesų 
konflikto ir apmokamo darbo baigus eiti 
pareigas klausimus;

Or. en

Pakeitimas 19
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina visiškai uždrausti Komisijos 
nariams, aukščiausiesiems ES institucijų 
pareigūnams ir kitiems aukščiausiesiems 
agentūrų pareigūnams, jiems einant 
pareigas, turėti individualių akcijų, kai jų 
veiksmai gali turėti įtakos akcijų vertei;

Or. en

Pakeitimas 20
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4a. laikosi nuomonės, kad dabartinė 
teisinė sistema ir institucinis etikos ir 
sąžiningumo principų vykdymo 
užtikrinimas ES institucijose ir 
agentūrose neatitinka savo paskirties ir 
būtų naudinga juos kruopščiai peržiūrėti;

Or. en

Pakeitimas 21
Damien Carême

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad ES etikos organas taip 
pat turėtų būti kompetentingas prižiūrėti, 
kad Komisijos sprendimų priėmimo 
procesas, įskaitant Komisijos ekspertų 
grupių ir panašių subjektų kūrimą ir 
veiklą, būtų vykdomas tinkamai ir 
nepriklausomai; pabrėžia, kad 
konkretiems interesams ir (arba) 
organizacijoms neturėtų būti leidžiama 
įgyti nederamos įtakos kitų atžvilgiu; todėl 
yra labai susirūpinęs dėl neseniai 
Komisijos priimto sprendimo, nevykdant 
jokios skaidrios procedūros ir netaikant 
jokios konkurso tvarkos, skirti dotaciją 
pramonės asociacijai „Hydrogen Europe“ 
priklausančio Švaraus vandenilio aljanso 
(angl. Clean Hydrogen Alliance), kuris 
atstovauja vandenilio ir kuro elementų 
pramonės interesams, sekretoriatui; 
ragina Komisiją persvarstyti savo 
sprendimą, susijusį su šiuo konkrečiu 
klausimu;

Or. en

Pakeitimas 22
Paul Tang, Manon Aubry
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Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. todėl ragina įsteigti nepriklausomą 
ES etikos organą;

Or. en

Pakeitimas 23
Damien Carême

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad dabartinė Europos 
institucijų etikos sistema yra itin 
susiskaidžiusi, skirtingose institucijose 
taikomi skirtingi standartai ir veikia 
skirtingi organai, trūksta 
nepriklausomumo ir tyrimo įgaliojimų; 
taip pat pažymi, kad taikant ES Komisijos 
nariams, Europos Parlamento nariams ir 
ES pareigūnams skirtas šiuo metu 
galiojančias taisykles išryškėjo pernelyg 
daug spragų;

Or. en

Pakeitimas 24
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. laikosi nuomonės, kad naujajam 
ES etikos organui turėtų būti suteikti 
plačios apimties įgaliojimai vertinti visus 
klausimus, susijusius su etika ir 
sąžiningumu ES institucijose ir 
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agentūrose, įskaitant lobistinei veiklai 
taikomas taisykles, skaidrumą, „sukamųjų 
durų“ reiškinį ir interesų konfliktus;

Or. en

Pakeitimas 25
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad naujasis ES etikos 
organas turėtų būti kompetentingas 
stebėti atvejus, susijusius su visais ES 
institucijų ir agentūrų darbuotojais, 
Europos Parlamento nariais ir Europos 
Komisijos nariais, ir kad šiam etikos 
organui turėtų būti sudarytos sąlygos 
peržiūrėti leidimus vykdyti pokytį 
profesinėje srityje, kai dėl tokio pokyčio 
gali kilti interesų konfliktai;

Or. en

Pakeitimas 26
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. atkreipia dėmesį į tai, kad naujasis 
ES etikos organas turėtų būti 
nepriklausomas, turint omenyje struktūrą, 
valdymą ir biudžetą; pabrėžia, kad tiksli 
etikos organo sudėtis ir įgaliojimai turėtų 
būti aptariami deramai atsižvelgiant į 
pilietinės visuomenės organizacijų 
nuomonę.

Or. en
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Pakeitimas 27
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. laikosi nuomonės, kad naujajam 
ES etikos organui turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas, apimantis tiek prevencines, 
tiek stebėsenos pareigas, ypač atliekant 
techninę ir nešališką finansinių interesų 
deklaracijų peržiūrą ir tikrinant, kad būtų 
laikomasi taikomų lobistinės veiklos 
draudimų ir kontrolės sąlygų, tačiau jis 
turėtų atlikti ir aktyvų vaidmenį, 
imdamasis nagrinėti nurodytų subjektų, 
įskaitant pranešėjus, skundus;

Or. en

Pakeitimas 28
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. atkreipia dėmesį į tai, kad 
naujajam ES etikos organui turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas skelbti 
administracines sankcijas, dėl kurių 
galima pateikti apeliacinį skundą arba 
prašyti atlikti teisminę peržiūrą, 
neprieštaraujant sutartims, ypač Europos 
Parlamento prerogatyvoms;

Or. en

Pakeitimas 29
Paul Tang, Manon Aubry
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Nuomonės projektas
4 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4h. prašo, kad ES etikos organas būtų 
įsteigtas laiku, taip siekiant jau netolimoje 
ateityje išvengti „sukamųjų durų“ 
reiškinio ir interesų konfliktų atvejų;

Or. en

Pakeitimas 30
Enikő Győri

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
Damien Carême

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

5. ragina sukurti nepriklausomą ES 
etikos organą, kuris užtikrintų bendrą 
etikos taisyklių taikymą visose ES 
institucijose, vykdydamas interesų 
konfliktų, „sukamųjų durų“ reiškinio ir 
skaidraus lobizmo ES institucijose ir 
agentūrose kontrolę;
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Or. en

Pakeitimas 32
Ivars Ijabs

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

5. palankiai vertina idėją įsteigti 
nepriklausomą ES etikos organą, kuris 
vykdytų interesų konfliktų, „sukamųjų 
durų“ reiškinio ir skaidraus lobizmo ES 
institucijose ir agentūrose kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 33
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

5. todėl rekomenduoja sukurti 
nepriklausomą ES etikos organą, kuriam 
būtų suteikti plačios apimties įgaliojimai 
vykdyti interesų konfliktų, „sukamųjų 
durų“ reiškinio ir skaidraus lobizmo ES 
institucijose ir agentūrose kontrolę ir 
priimti su tuo susijusius sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 34
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

5. rekomenduoja, kad Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybai ar Europos 
ombudsmenui būtų suteiktas naujojo ES 
etikos organo veiklą papildantis vaidmuo, 
vykdant interesų konfliktų, „sukamųjų 
durų“ reiškinio ir skaidraus lobizmo ES 
institucijose ir agentūrose kontrolę; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia aiškiai 
atskirti šių institucijų atsakomybes;

Or. en

Pakeitimas 35
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę arba išnagrinėti galimybes šiuo 
tikslu sukurti nepriklausomą ir nepolitinį 
ES organą;

Or. en

Pakeitimas 36
Alfred Sant

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 

5. rekomenduoja įgalioti Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybą ar Europos 
ombudsmeną vykdyti interesų konfliktų, 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir skaidraus 
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lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę;

lobizmo ES institucijose ir agentūrose 
kontrolę; atkreipia dėmesį į tai, kad visų 
pirma išrinkti nariai turi tinkamai 
informuoti plačiąją visuomenę apie 
atitinkamus ankstesnius ir (per pagrįstą 
laikotarpį) numatomus asmeninius ir 
finansinius įsipareigojimus, kad būtų 
laikomasi skaidrumo ir atskaitomybės 
kriterijų Europos piliečių labui;

Or. en

Pakeitimas 37
Damien Carême

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. rekomenduoja, kad nepriklausomo 
ES etikos organo sprendimai, įskaitant 
sankcijas, būtų privalomi ir kad tokiam 
organui būtų suteikti atitinkami 
žmogiškieji ir finansiniai ištekliai; mano, 
kad ES etikos organo pajėgumas deramai 
užtikrinti, kad ES institucijose būtų 
laikomasi etikos standartų, labai 
priklauso nuo jo nepriklausomumo ir kad 
dėl to šio organo sudėtis turėtų atspindėti 
šią būtinybę; mano, jog būtina, kad 
organui būtų suteikta iniciatyvos teisė 
aktyviai stebėti etikos taisyklių pažeidimus 
ES institucijose ir taikyti sankcijas už 
juos, taip pat suteikta daugiau tyrimo 
įgaliojimų; rekomenduoja, kad toks ES 
etikos organas galėtų, pateikus prašymą, 
teikti konsultacijas ir leisti metines savo 
veiklos ataskaitas, įskaitant 
rekomendacijas savo iniciatyva dėl to, 
kaip toliau tobulinti ES etikos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 38
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Manon Aubry

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad šis organas turėtų 
glaudžiai bendradarbiauti su ES 
institucijų vidaus etikos komitetais, 
Skaidrumo registro sekretoriatu, Europos 
kovos su sukčiavimu tarnyba ir Europos 
ombudsmenu; tačiau akcentuoja, kad 
nepriklausomam ES etikos organui turi 
tekti galutinė atsakomybė už sprendimus, 
susijusius su interesų konfliktų 
situacijomis, ir turi būti suteikta 
kompetencija visų ES institucijų, įskaitant 
ECB ir Europos Parlamentą, atžvilgiu, 
siekiant išvengti dubliavimosi su kitomis 
institucijomis, nes dėl to gali būti 
nesiimama veiksmų; ragina vadovaujantį 
komitetą, rengiant savo pranešimą, 
atkreipti dėmesį į šį klausimą;

Or. en

Pakeitimas 39
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. akcentuoja tai, kad 
nepriklausomam etikos organui 
privaloma suteikti būtinas priemones, 
išteklius ir įgaliojimus nustatyti ES etikos 
taisykles, vykdyti jų kontrolę ir užtikrinti 
vykdymą; pabrėžia, kad šiam organui 
privaloma suteikti tyrimo įgaliojimus, kad 
jis galėtų išaiškinti interesų konfliktus 
prieš prasidedant darbiniams santykiams, 
jų metu ir jiems pasibaigus, ir įgaliojimus 
taikyti poveikį silpninančias priemones ir 
skirti sankcijas, įskaitant įgaliojimą 
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vykdyti kontrolę veiklos pertraukos 
laikotarpiu ir peržiūrėti leidimą vykdyti 
pokyčius profesinėje srityje, jei bus 
nustatoma, kad dėl konkretaus 
nagrinėjamo pokyčio profesinėje srityje 
kyla interesų konfliktas;

Or. en

Pakeitimas 40
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. atkreipia dėmesį į tai, kad 
nepriklausomas ES etikos organas 
negalės savarankiškai spręsti ES 
institucijose susidariusių interesų 
konfliktų situacijų; todėl ragina peržiūrėti 
atitinkamas ES taisykles, visų pirma ES 
institucijų darbuotojams taikomas 
taisykles, 2018 m. birželio 29 d. Komisijos 
sprendimą C(2018)4048 ir įvairių ES 
institucijų elgesio kodeksus, kad būtų 
užtikrintas teisės aktų nuoseklumas;

Or. en

Pakeitimas 41
Manon Aubry

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pažymi, kad praktikoje ES etikos 
taisyklių nesilaikoma dėl to, kad ES 
institucijų vidaus etikos komitetų veikloje 
ir jų įgaliojimuose esama trūkumų; yra 
susirūpinęs dėl to, kad šie ES institucijų 
etikos komitetai yra nepakankamai 
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nepriklausomi; ragina peržiūrėti 
reglamentus, kuriais įsteigiami šie etikos 
komitetai, siekiant užtikrinti, kad jie būtų 
nepriklausomi nuo tų ES institucijų, 
kurias kontroliuoja; laikosi nuomonės, 
kad nepriklausomas ES etikos organas 
turėtų kontroliuoti šiuos etikos komitetus, 
turėti kompetenciją spręsti su visomis ES 
institucijomis susijusius klausimus ir būti 
galutinai atsakingas sprendžiant 
„sukamųjų durų“ reiškinio ir interesų 
konfliktų klausimus;

Or. en

Pakeitimas 42
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. atkreipia dėmesį į tai, kad 
nepriklausomo ES etikos organo sudėtis ir 
įgaliojimai turėtų būti aptariami įtraukiai, 
be kita ko, atsižvelgiant į pilietinės 
visuomenės nuomones; atkreipia dėmesį į 
tai, kad nepriklausomo ES etikos organo 
sudėtį privaloma parinkti kruopščiai, 
siekiant užtikrinti, kad šis organas būtų 
tikrai nepriklausomas nuo politinių 
nuomonių ir bet kokių kitų interesų;

Or. en

Pakeitimas 43
Manon Aubry

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti 6. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
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subtilia pusiausvyra tarp interesų konfliktų 
reglamentavimo, pagarbos asmens teisei į 
ekonominę laisvę ir dinamikos darbo 
rinkoje palaikymo užtikrinant judumą 
tarp viešojo ir privačiojo bei ne pelno 
sektorių;

poreikio pasirūpinti subtilia pusiausvyra 
tarp interesų konfliktų reglamentavimo ir 
pagarbos asmens teisei į ekonominę laisvę 
ES etikos taisyklėse atsirado spraga; 
pabrėžia, kad tai ir yra ta spraga, dėl 
kurios buvo pateisintas Adamo Farkaso 
perėjimas iš EBI į AFME; ragina 
peržiūrėti ES etikos taisykles, kad būtų 
panaikinta ši spraga, ir užtikrinti, kad, jei 
dėl planuojamo pokyčio profesinėje srityje 
kyla interesų konfliktas, toks pokytis 
nebūtų leidžiamas ir nepriklausomas ES 
etikos organas privalėtų jį uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 44
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti 
subtilia pusiausvyra tarp interesų 
konfliktų reglamentavimo, pagarbos 
asmens teisei į ekonominę laisvę ir 
dinamikos darbo rinkoje palaikymo 
užtikrinant judumą tarp viešojo ir 
privačiojo bei ne pelno sektorių;

6. pripažįsta, kad būtina įgyvendinti 
griežtas normas, pagal kurias būtų 
reguliuojami interesų konfliktai, ir kartu 
nustatyti priemones, kuriomis būtų 
švelninami asmens teisės į ekonominę 
laisvę apribojimai, kaip antai kandidatų į 
darbo vietą informavimas apie interesų 
konfliktų prevencijos tvarką ir bet kokius 
būsimus su darbu susijusius apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 45
Damien Carême

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti 6. pripažįsta, kad būtina dramai 
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subtilia pusiausvyra tarp interesų 
konfliktų reglamentavimo, pagarbos 
asmens teisei į ekonominę laisvę ir 
dinamikos darbo rinkoje palaikymo 
užtikrinant judumą tarp viešojo ir 
privačiojo bei ne pelno sektorių;

vertinti kiekvieną konkretų atvejį, siekiant 
užkirsti kelią bet kokiems interesų 
konfliktams;

Or. en

Pakeitimas 46
Sven Simon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti 
subtilia pusiausvyra tarp interesų konfliktų 
reglamentavimo, pagarbos asmens teisei į 
ekonominę laisvę ir dinamikos darbo 
rinkoje palaikymo užtikrinant judumą tarp 
viešojo ir privačiojo bei ne pelno sektorių;

6. pripažįsta, kad būtina pasirūpinti 
subtilia pusiausvyra tarp interesų konfliktų 
reglamentavimo, pagarbos asmens teisei į 
ekonominę laisvę, apsaugoto nekliudomo 
parlamentinių ir kitų institucinių pareigų 
vykdymo ir dinamikos darbo rinkoje 
palaikymo užtikrinant judumą tarp viešojo 
ir privačiojo bei ne pelno sektorių;

Or. en

Pakeitimas 47
Manon Aubry, Paul Tang

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad bet koks 
pokyčių profesinėje srityje draudimas 
turėtų būti pagrindžiamas kiekvienu 
atskiru atveju, be to, prireikus veiklos 
pertraukos laikotarpiu gali būti 
numatoma skirti laikiną išmoką iki 
pradedama dirbti naujame darbe.

7. laikosi nuomonės, kad 
nepriklausomas ES etikos organas taip 
pat turėtų būti įgaliotas kontroliuoti ES 
institucijų darbuotojams taikomas sąlygas 
ir su lobistine veikla susijusius 
draudimus; atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
etikos taisykles reikia peržiūrėti, siekiant 
pratęsti pranešimo ir veiklos pertraukos 
laikotarpius;
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Or. en

Pakeitimas 48
Damien Carême

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad bet koks 
pokyčių profesinėje srityje draudimas 
turėtų būti pagrindžiamas kiekvienu 
atskiru atveju, be to, prireikus veiklos 
pertraukos laikotarpiu gali būti 
numatoma skirti laikiną išmoką iki 
pradedama dirbti naujame darbe.

7. laikosi nuomonės, kad, jei bus 
nustatyti aukščiausiesiems pareigūnams, 
išeinantiems iš darbo agentūroje ar 
institucijoje, taikomi ilgesni veiklos 
pertraukos laikotarpiai, gali būti pagrįsta 
apsvarstyti galimybę skirti jiems 
atitinkamą laikiną išmoką iki jie pradės 
dirbti naujame darbe;

Or. en

Pakeitimas 49
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad bet koks 
pokyčių profesinėje srityje draudimas 
turėtų būti pagrindžiamas kiekvienu 
atskiru atveju, be to, prireikus veiklos 
pertraukos laikotarpiu gali būti 
numatoma skirti laikiną išmoką iki 
pradedama dirbti naujame darbe.

7. laikosi nuomonės, kad veiklos 
pertraukos laikotarpiai yra pagrįstos 
teisinės priemonės, taikomos tam tikroms 
viešojo sektoriaus profesijoms, siekiant 
apsaugoti viešąjį interesą ir viešųjų 
įstaigų veiklos sąžiningumą; laikinos 
išmokos gali būti mokamos laikotarpiu, 
kol randamas tinkamas darbas;

Or. en

Pakeitimas 50
Alfred Sant
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. laikosi nuomonės, kad bet koks 
pokyčių profesinėje srityje draudimas 
turėtų būti pagrindžiamas kiekvienu 
atskiru atveju, be to, prireikus veiklos 
pertraukos laikotarpiu gali būti numatoma 
skirti laikiną išmoką iki pradedama dirbti 
naujame darbe.

7. laikosi nuomonės, kad bet koks 
pokyčių profesinėje srityje draudimas 
turėtų būti pagrindžiamas objektyvia 
procedūra ir aiškiais kriterijais, be to, 
prireikus veiklos pertraukos laikotarpiu 
gali būti numatoma skirti laikiną išmoką 
iki pradedama dirbti naujame darbe;

Or. en

Pakeitimas 51
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina sukurti ES lygmens 
internetinį etikos registrą ir sudaryti 
sąlygas susipažinti su pagrindiniais 
skaidrumą užtikrinančiais dokumentais, 
įskaitant visus paskyrimus, dėl kurių gali 
kilti iki darbinių santykių viešajame 
sektoriuje arba jiems pasibaigus patiriami 
interesų konfliktai, ir visus ad hoc 
ir (arba) vidaus etikos komitetų atliktus 
interesų konfliktų vertinimus;

Or. en

Pakeitimas 52
Alfred Sant

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pakartoja, kad, kol nebus 
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nustatytos aiškios procedūros, į kurias 
būtų įtrauktos veiksmingos sankcijos, 
taikomos tiems, kurie šiomis 
procedūromis nesivadovaus arba kurie jas 
pažeis siekdami asmeninės naudos, ES 
sprendimų priėmimui ir toliau neigiamą 
poveikį darys su plačiosios visuomenės 
pasitikėjimu susijusi problema;

Or. en

Pakeitimas 53
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. neskuba taikyti sąlygų ir 
galiojančių lobistinės veiklos apribojimų, 
kad būtų uždrausta vykdyti pokyčius 
profesinėje srityje, tais atvejais, kai tokių 
apribojimų negalima griežtai kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 54
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pakartoja, kad reikia bendros 
teisinės sistemos, kuria naudojantis būtų 
efektyviai sprendžiamos šios problemos, 
taip pat pakartoja savo raginimą 
Komisijai pasiūlyti peržiūrėti interesų 
konfliktų, pasibaigus darbiniams 
santykiams viešajame sektoriuje, 
prevencijos teisinę sistemą, kai bus 
įsteigtas naujasis ES etikos organas;
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Or. en

Pakeitimas 55
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. atkakliai primena savo raginimą 
Komisijai įtraukti taisykles dėl galimybių 
uždrausti vykdyti pokyčius profesinėje 
srityje padidinimo ir apsvarstyti galimybes 
galbūt pratęsti aukščiausiųjų pareigūnų 
veiklos pertraukos laikotarpius, 
proporcingai atsižvelgiant į kiekvieną 
atskirą atvejį, kad būtų laikomasi vienodo 
požiūrio principo, kaip numatyta pagal 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 15 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 56
Paul Tang, Manon Aubry

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. pakartoja savo raginimą Komisijai 
į šią peržiūrą įtraukti iki darbinių 
santykių viešajame sektoriuje patiriamus 
interesų konfliktus ir apsvarstyti galimybę 
sustiprinti esamas priemones, pvz., 
privalomą akcijų perleidimą institucijai, 
kuriai priklauso naujai paskirtas 
pareigūnas, pavaldžiose arba reikalų su 
šia institucija turinčiose įmonėse, taip pat 
apsvarstyti naujų rūšių prevencines 
priemones, pvz., privalomą nušalinimą, 
kai sprendžiami klausimai, susiję su 
buvusiu privačiojo sektoriaus darbdaviu.
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