
AM\708100LV.doc PE402.571v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Konstitucionālo jautājumu komiteja

2006/2223(INI)

14.2.2008

GROZĪJUMI Nr.
9 - 11

Ziņojuma projekts
Anneli Jäätteenmäki
(PE396.670v01-00)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta Lēmumam, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 
1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un 
vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

(2006/2223(INI))



PE402.571v01-00 2/5 AM\708100LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\708100LV.doc 3/5 PE402.571v01-00

LV

Grozījums Nr. 9
Costas Botopoulos

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Ombuda statūti Grozījums

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 
attiecīgām lietām. Kopienas iestādes un 
struktūrvienības var atteikt tikai saistībā 
ar pienācīgi pamatotu slepenību.

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 
attiecīgām lietām. Ja pieprasītā 
informācija ir konfidenciāla vai lietā 
iekļauti konfidenciāli dokumenti vai 
informācija, attiecīgā iestāde vai 
struktūrvienība par to informē ombudu, 
kura pienākums ir šo informāciju vai 
dokumentus paturēt slepenībā.
Ja dokuments saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1049/2001 9. panta 1. punktu ir 
slepens, ombudam jānodrošina, ja ar to 
strādā tikai tie viņa dienesta darbinieki, 
kuriem ir attiecīga atļauja.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējas formulējums var mazināt pilsoņu uzticību ombuda darbībai, tādēļ šis teikums 
jāsvītro. Pievienotajā tekstā uzsvērta nepieciešamība saglabāt konfidencialitāti un nodrošināt 
slepenu dokumentu aizsardzību.

Grozījums Nr. 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Ombuda statūti Grozījums

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 
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attiecīgām lietām. Kopienas iestādes un 
struktūrvienības var atteikt tikai saistībā 
ar pienācīgi pamatotu slepenību.

attiecīgām lietām. Šis punkts neskar 
Regulas Nr. 1049/2001 4. pantā 
paredzētās atbrīvojumu sistēmas, kā arī 
Padomes, Parlamenta un Komisijas 
iekšējo noteikumu par piekļuvi šo iestāžu 
dokumentiem piemērošanu.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saglabāt sistēmu, saskaņā ar kuru ir iespējams nepiemērot piekļuves 
dokumentiem principu, atbilstīgi šo principu reglamentējošajiem Kopienas noteikumiem, kā 
arī daudzu to dalībvalstu noteikumiem, kuros darbojas ombuds.  Neierobežota piekļuve 
dokumentiem var negatīvi ietekmēt iestāžu likumdošanas, līgumsaistībās paredzētās un 
politiskās darbības, īpaši tad, ja nav īpašu pasākumu darbībai ar slepeniem dokumentiem.

Grozījums Nr. 11
Costas Botopoulos

Lēmuma priekšlikums
5. pants

Ombuda statūti Grozījums

Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu 
efektīvāku un labāk aizsargāt to personu 
tiesības un intereses, kas ombudam 
iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties 
ar viena un tā paša veida iestādēm dažās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro 
piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds 
tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt 
dokumentus, kas viņam nav pieejami 
saskaņā ar 3. pantu.

Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu 
efektīvāku un labāk aizsargāt to personu 
tiesības un intereses, kas ombudam 
iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties 
ar viena un tā paša veida iestādēm dažās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro 
piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds 
tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt 
dokumentus, kas viņam nav pieejami 
saskaņā ar 3. pantu. Saskaņā ar šo 
noteikumu ombuds drīkst sadarboties ar 
citām iestādēm, lai veicinātu pamattiesību 
ievērošanu un aizsargātu šīs tiesības.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ļaut ombudam sadarboties arī ar citām valstu vai starptautiskām 
iestādēm, kas darbojas pamattiesību jomā. Termins „pamattiesības” ir vispārīgāks un ietver 
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sevī arī cilvēktiesības, kā arī atbilst pašreizējai  praksei un Pamattiesību hartā 
nostiprinātajām pilsoņu tiesībām uz labu pārvaldi un tiesībām sūdzēties Eiropas ombudam.
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