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Betragtning V a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Va. der henviser til, at den særberetning, 

der blev forelagt for Parlamentet, var 

resultatet af en omfattende undersøgelse 

på eget initiativ af Frontex' forpligtelser i 

forhold til Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, og 

at der først og fremmest blev udarbejdet 

en særberetning, fordi agenturet havde 

reageret utilfredsstillende på 

Ombudsmandens særlige henstillinger om 

at afhjælpe manglen på en 

appelmekanisme for asylansøgere;  

Or. en 
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11. bemærker, at et stort flertal af de 

undersøgelser, der blev foretaget af 

Ombudsmanden i det forløbne år (64,3 %), 

vedrørte Europa-Kommissionen; erkender, 

at Kommissionen er den institution, hvis 

beslutninger har størst sandsynlighed for at 

påvirke borgere, 

civilsamfundsorganisationer og erhvervsliv 

direkte; forstår, at det derfor først og 

fremmest er Kommissionen, der bliver 

gjort til genstand for offentlig kontrol; 

bemærker dog med bekymring, at andelen 

af klager, der vedrørte Kommissionen, er 

steget i forhold til 2012, hvor den var 

52,7 %; opfordrer Ombudsmanden til at 

undersøge årsagerne til denne stigning med 

henblik på at forbedre Kommissionens 

forvaltning og således øge EU-

institutionernes troværdighed som helhed; 

opfordrer den nye Kommission til hurtigt 

at træffe foranstaltninger for at forbedre sin 

indsats med det formål at reducere antallet 

af klager over Kommissionen; 

11. bemærker, at et stort flertal af de 

undersøgelser, der blev foretaget af 

Ombudsmanden i det forløbne år (64,3 %), 

vedrørte Europa-Kommissionen; erkender, 

at Kommissionen er den institution, hvis 

beslutninger har størst sandsynlighed for at 

påvirke borgere, 

civilsamfundsorganisationer og erhvervsliv 

direkte; forstår, at det derfor først og 

fremmest er Kommissionen, der bliver 

gjort til genstand for offentlig kontrol; 

bemærker dog med bekymring, at andelen 

af klager, der vedrørte Kommissionen, er 

steget i forhold til 2012, hvor den var 

52,7 %; opfordrer Ombudsmanden til at 

undersøge årsagerne til denne stigning med 

henblik på at forbedre Kommissionens 

forvaltning og således øge EU-

institutionernes troværdighed som helhed; 

opfordrer den nye Kommission til hurtigt 

at træffe foranstaltninger for at forbedre sin 

indsats med det formål at reducere antallet 

af klager over Kommissionen; mener, at 

Kommissionens involvering i 

uigennemskuelige enheder såsom 

trojkaen ikke bidrager til at fremme 

gennemsigtighed og klare ansvarsforhold 

i EU og heller ikke til at fremme respekt 

for nærhedsprincippet; 

Or. en 
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20. minder om, at Parlamentets Udvalg for 

Andragender er fuldgyldigt medlem af 

ovennævnte netværk; konstaterer, at 

Ombudsmanden i 2013 henviste 51 klager 

til dette udvalg; 

20. minder om, at Parlamentets Udvalg for 

Andragender er fuldgyldigt medlem af 

ovennævnte netværk; konstaterer, at 

Ombudsmanden i 2013 henviste 51 klager 

til dette udvalg; mener i betragtning af det 

parallelle og undertiden supplerende 

arbejde, som Udvalget for Andragender 

gør for at sikre, at EU-lovgivningen 

gennemføres på behørig vis på alle 

forvaltningsniveauer, at der bør afsættes 

flere ressourcer til dette udvalg, analogt 

med de ressourcer, der bevilges til Den 

Europæiske Ombudsmand; 

Or. en 

 

 


