
 

AM\1086794NL.doc  PE576.620v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

17.2.2016 A8-0020/1 

Amendement  1 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. brengt in herinnering dat de afgelopen 

jaren 20-30 % van de klachten 

transparantie betrof en dat de vaakst 

voorkomende problemen met transparantie 

te maken hebben met een weigering van de 

instellingen om toegang tot documenten 

en/of informatie te verlenen; is van mening 

dat transparantie en publieke toegang tot 

documenten, overeenkomstig artikel 15 

VWEU en artikel 42 van het Handvest, een 

essentieel deel zijn van het stelsel van 

institutionele machtsverhoudingen; steunt 

alle initiatieven van de Commissie en de 

andere EU-instellingen die tot doel hebben 

voor iedereen een eerlijke, snelle en 

eenvoudige toegang tot EU-documentatie 

te waarborgen; neemt met waardering nota 

van de verbeterde transparantie als gevolg 

van het online openbaar register van 

documenten; vraagt de Ombudsman een 

onderzoek in te stellen naar de 

transparantie betreffende de toegang van 

het Parlement tot relevante documenten 

van de Commissie over de inbreuk- en EU 

Pilot-procedure; meent dat de nodige 

mechanismen moeten worden gezocht en 

ingesteld om voor een loyale 

interinstitutionele dialoog te zorgen; 

5. brengt in herinnering dat de afgelopen 

jaren 20-30 % van de klachten 

transparantie betrof en dat de vaakst 

voorkomende problemen met transparantie 

te maken hebben met een weigering van de 

instellingen om toegang tot documenten 

en/of informatie te verlenen; is van mening 

dat transparantie en publieke toegang tot 

documenten, overeenkomstig artikel 15 

VWEU en artikel 42 van het Handvest, een 

essentieel deel zijn van het stelsel van 

institutionele machtsverhoudingen; steunt 

alle initiatieven van de Commissie en de 

andere EU-instellingen die tot doel hebben 

voor iedereen een eerlijke, snelle en 

eenvoudige toegang tot EU-documentatie 

te waarborgen; neemt met waardering nota 

van de verbeterde transparantie als gevolg 

van het online openbaar register van 

documenten; vraagt de Ombudsman een 

onderzoek in te stellen naar de 

transparantie betreffende de tijdige toegang 

van het Parlement tot relevante 

documenten van de Commissie over de 

inbreuk- en EU Pilot-procedure, in het 

bijzonder wanneer deze verband houden 

met bestaande verzoekschriften; meent dat 

de nodige mechanismen moeten worden 

gezocht en ingesteld om voor een loyale 

interinstitutionele dialoog te zorgen; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/2 

Amendement  2 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is verheugd dat de EU-instellingen de 

aanbevelingen van de Ombudsman voor 

80 % hebben nageleefd; is bezorgd over de 

blijvende 20 % niet-naleving; is zich ervan 

bewust dat de suggesties van de 

Ombudsman juridisch niet bindend zijn; 

verzoekt de instellingen, organen en 

agentschappen om snel, doeltreffend en 

verantwoord te reageren op de kritische 

opmerkingen en ontwerpaanbevelingen van 

de Ombudsman; is er voorstander van dat 

de Ombudsman in de toekomst binnen de 

toegekende bevoegdheden onderzoekt waar 

in de uitvoering van de EU-begroting 

eventueel te weinig transparantie is; 

26. is verheugd dat de EU-instellingen de 

aanbevelingen van de Ombudsman voor 

80 % hebben nageleefd; is bezorgd over de 

blijvende 20 % niet-naleving; is zich ervan 

bewust dat de suggesties van de 

Ombudsman juridisch niet bindend zijn; 

verzoekt de instellingen, organen en 

agentschappen om snel, doeltreffend en 

verantwoord te reageren op de kritische 

opmerkingen en ontwerpaanbevelingen van 

de Ombudsman; is er voorstander van dat 

de Ombudsman in de toekomst binnen de 

toegekende bevoegdheden onderzoekt waar 

in de uitvoering van de EU-begroting 

eventueel te weinig transparantie is, indien 

nodig in samenwerking met de Europese 

Rekenkamer, OLAF, en de Commissie 

begrotingscontrole van het Parlement; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/3 

Amendement  3 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  26 bis. herinnert eraan dat de 

Ombudsman eveneens de capaciteit en 

derhalve de plicht heeft om het Parlement 

te controleren in het kader van het streven 

naar goed bestuur voor burgers van de 

EU; 

Or. en 

 

 


