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Betænkning A8-0058/2014 
Jarosław Wałęsa 
Ombudsmandens årsberetning for 2013 

2014/2159(INI) 

Forslag til beslutning 
Betragtning P a (ny) 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Pa. der henviser til, at Ombudsmanden i 

2013 modtog talrige klager vedrørende 

interessekonflikter eller 

"svingdørspraksis", hvor personer i 

højtstående stillinger bevæger sig mellem 

tæt forbundne dele af den offentlige og 

den private sektor; der henviser til, at en 

eksemplarisk etisk adfærd må være af 

allerstørste betydning for EU's 

forvaltning, og at Ombudsmanden derfor 

har offentliggjort et sæt principper for 

offentlig tjeneste og etiske standarder; der 

henviser til, at talrige ngo'er hævder, at 

Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad 

griber ind over for, hvad de betegner som 

systemisk "svingdørspraksis"; 

Or. en 
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Betænkning A8-0058/2014 
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Forslag til beslutning 
Punkt 11 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. beklager, at et stort flertal af de 

undersøgelser, der blev foretaget af 

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

vedrørte Europa-Kommissionen; kritiserer, 

at Kommissionen har optrådt og fortsat 

optræder på en uigennemsigtig måde, 

især i forbindelse med vigtige 

finanspolitiske stramninger, der klart 

berører livsvilkårene for borgere og 

bosiddende i EU; 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; 

Or. en 



 

AM\1045285DA.doc  PE545.681v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

7.1.2015 A8-0058/11 

Ændringsforslag  11 
Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa 
for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0058/2014 
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Forslag til beslutning 
Punkt 18 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. bemærker, at Ombudsmanden 

forelagde Parlamentet en særlig beretning 

om en manglende klagemekanisme i 

Frontex-agenturet til behandling af klager 

om overtrædelse af grundlæggende 

rettigheder i forbindelse med agenturets 

arbejde; er forvisset om, at denne særlige 

beretning vil blive gjort til genstand for en 

betænkning fra Parlamentets Udvalg for 

Andragender i samarbejde med 

Parlamentets Udvalg om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender; 

18. beklager, at Ombudsmanden har 

måttet forelægge Parlamentet en særlig 

beretning, efter at Frontex-agenturet 

afviste at indføre en klagemekanisme til 

behandling af klager om overtrædelse af 

grundlæggende rettigheder i forbindelse 

med agenturets arbejde med at afskærme 

EU's ydre grænser, hvilket udgør en 

åbenlys krænkelse af tusindvis af 

indvandreres og asylansøgeres rettigheder 

fra Frontex' side; påpeger, at 

Ombudsmanden lige har indledt en 

undersøgelse af det massive antal 

tvangsudvisninger pr. fly, som Frontex 

organiserer i samarbejde med forskellige 

medlemsstater, og som over 10 800 

personer, der er blevet udvist siden 2006, 

har været berørt af; er forvisset om, at 

denne særlige beretning vil blive gjort til 

genstand for en betænkning fra 

Parlamentets Udvalg for Andragender i 

samarbejde med Parlamentets Udvalg om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 
Punkt 19 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. opfordrer Ombudsmanden til at 

forstærke sine forbindelser og sit 

samarbejde med de forskellige netværk, 

især det europæiske netværk af 

ombudsmænd og rammerne inden for FN's 

konvention om handicappedes rettigheder; 

minder om, at Parlamentet i den årlige 

betænkning for 2012 fra Udvalget for 

Andragender opfordrede til, at Parlamentet 

opretter et netværk, der omfatter udvalgene 

for andragender i medlemsstaterne, hvilket 

kunne være et supplement til det 

europæiske netværk af ombudsmænd; 

19. opfordrer Ombudsmanden til at 

forstærke sine forbindelser og sit 

samarbejde med de forskellige netværk, 

især det europæiske netværk af 

ombudsmænd og rammerne inden for FN's 

konvention om handicappedes rettigheder; 

er bekymret over den mulige afskaffelse 

af regionale ombudsmænd under påskud 

af nedskæringer, som er blevet bebudet af 

f.eks. den spanske regering; advarer om, 

at afskaffelsen af disse ombudsmænd i 

betydelig grad kan reducere mange EU-

borgeres mulighed for effektivt at beskytte 

deres rettigheder; minder om, at 

Parlamentet i den årlige betænkning for 

2012 fra Udvalget for Andragender 

opfordrede til, at Parlamentet opretter et 

netværk, der omfatter udvalgene for 

andragender i medlemsstaterne, hvilket 

kunne være et supplement til det 

europæiske netværk af ombudsmænd; 

Or. en 
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Betænkning A8-0058/2014 
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Forslag til beslutning 
Punkt 24 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over en række vigtige 

undersøgelser, som Ombudsmanden har 

indledt, som f.eks. gennemsigtighed i 

forhandlingerne om det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab 

(TTIP), whistleblowing i EU-

institutionerne, gennemsigtighed i 

Kommissionens ekspertgrupper, tilfælde af 

"svingdørspraksis", grundlæggende 

rettigheder i samhørighedspolitikken, og 

det europæiske borgerinitiativ; ser frem til 

resultaterne af disse undersøgelser; 

24. glæder sig over en række vigtige 

undersøgelser, som Ombudsmanden har 

indledt, som f.eks. undersøgelserne 

vedrørende manglende gennemsigtighed i 

forhandlingerne om det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab 

(TTIP), whistleblowing i EU-

institutionerne, manglende 

gennemsigtighed i Kommissionens 

ekspertgrupper, tilfælde af 

"svingdørspraksis" og interessekonflikter, 

grundlæggende rettigheder i 

samhørighedspolitikken, og det europæiske 

borgerinitiativ; ser frem til resultaterne af 

disse undersøgelser; 

Or. en 
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Punkt 25 
 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over Rådets afgørelse om at 

offentliggøre EU's forhandlingsdirektiver 

til de igangværende TTIP-forhandlinger 

mellem EU og USA; glæder sig ligeledes 

over Kommissionens afgørelse om at 

offentliggøre flere EU-forhandlingstekster 

og give bedre adgang til andre dokumenter 

i forbindelse med TTIP-forhandlingerne; 

mener, at Ombudsmanden har styrket sin 

rolle som vogter af gennemsigtigheden i 

EU ved nøje at overvåge TTIP-

forhandlingerne ud fra denne synsvinkel; 

støtter Ombudsmandens krav om, at EU-

institutionerne vedtager en strategi for 

gennemsigtighed og en 

oplysningskampagne om TTIP; giver 

tilsagn om at følge op på udfaldet af 

høringen om TTIP-gennemsigtighed, bl.a. 

ved at behandle eventuelle andragender om 

dette emne, særlig i lyset af TTIP's og 

andre handelsforhandlingers mulige 

konsekvenser for EU-borgernes tilværelse; 

25. noterer sig Rådets afgørelse om at 

offentliggøre EU's forhandlingsdirektiver 

til de igangværende TTIP-forhandlinger 

mellem EU og USA; noterer sig ligeledes 

Kommissionens afgørelse om at 

offentliggøre flere EU-forhandlingstekster 

og give bedre adgang til andre dokumenter 

i forbindelse med TTIP-forhandlingerne; 

mener ikke desto mindre, at disse tiltag er 

utilstrækkelige, når det tages i 

betragtning, at TTIP-forhandlingerne er 

kendetegnet ved en udpræget mangel på 

gennemsigtighed og manglende offentlig 

deltagelse; mener, at Ombudsmanden 

kunne styrke sin rolle som vogter af 

gennemsigtigheden i EU ved nøje at 

overvåge TTIP-forhandlingerne ud fra 

denne synsvinkel; støtter Ombudsmandens 

krav om, at EU-institutionerne vedtager en 

strategi for gennemsigtighed og en 

oplysningskampagne om TTIP; giver 

tilsagn om at følge op på udfaldet af 

høringen om TTIP-gennemsigtighed, bl.a. 

ved at behandle eventuelle andragender om 

dette emne, særlig i lyset af TTIP's og 

andre handelsforhandlingers mulige 

konsekvenser for EU-borgernes tilværelse; 

går desuden ind for, at der afholdes 

folkeafstemninger om TTIP, således at 

borgere og bosiddende i hver enkelt 

medlemsstat kan tage stilling til denne 
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aftale; 

Or. en 

 

 


