
 

AM\1086806NL.doc  PE576.620v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

17.2.2016 A8-0020/4 

Amendement  4 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt met instemming kennis van de 

onderzoeken van de Ombudsman naar 

"draaideurpraktijken" waarbij 

hooggeplaatste EU-ambtenaren betrokken 

zijn; merkt op dat de Ombudsman de 

klachten van vijf ngo's heeft onderzocht en 

54 dossiers van de Commissie heeft 

gecontroleerd; moedigt de Ombudsman 

aan om te helpen bij de ontwikkeling en 

invoering van duidelijke en gedetailleerde 

criteria en handhavingsmechanismen, 

zodat belangenconflicten op alle niveaus 

van de EU-instellingen, -organen en -

agentschappen vastgesteld, onderzocht en, 

indien mogelijk, voorkomen kunnen 

worden;  

7. neemt met instemming kennis van de 

onderzoeken van de Ombudsman naar 

"draaideurpraktijken" waarbij 

hooggeplaatste EU-ambtenaren betrokken 

zijn; merkt op dat de Ombudsman de 

klachten van vijf ngo's heeft onderzocht en 

54 dossiers van de Commissie heeft 

gecontroleerd; moedigt de Ombudsman 

aan om te helpen bij de ontwikkeling en 

invoering van duidelijke en gedetailleerde 

criteria en handhavingsmechanismen, 

zodat belangenconflicten op alle niveaus 

van de EU-instellingen, -organen en -

agentschappen vastgesteld, onderzocht en, 

indien mogelijk, voorkomen kunnen 

worden; waarschuwt dat 

"draaideurpraktijken" een veel 

voorkomend fenomeen zijn in de 

Europese Unie en betreurt het dat dit 

fenomeen - en soortgelijke gevallen in 

veel lidstaten zoals Spanje - het 

vertrouwen van burgers in de instellingen 

ondermijnt; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/5 

Amendement  5 

Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verheugd over de grotere openheid 

van de lopende TTIP-onderhandelingen 

sinds de Ombudsman de transparantie in 

deze gesprekken heeft onderzocht; merkt 

op dat de Raad sindsdien de richtlijnen 

heeft gepubliceerd die de EU momenteel 

gebruikt bij de onderhandelingen over het 

TTIP en dat de Commissie plannen heeft 

aangekondigd om de transparantie bij 

lobbyen te vergroten en de toegang tot 

TTIP-documenten uit te breiden; neemt 

nota van de bezorgdheid van de burgers 

over de transparantie van de TTIP-

onderhandelingen;  

10. is verheugd over de onderzoeken van 

de Ombudsman in verband met het gebrek 

aan transparantie bij de lopende TTIP-

onderhandelingen; merkt op dat de Raad 

sindsdien de richtlijnen heeft gepubliceerd 

die de EU momenteel gebruikt bij de 

onderhandelingen over het TTIP en dat de 

Commissie plannen heeft aangekondigd 

om de transparantie bij lobbyen te 

vergroten en de toegang tot TTIP-

documenten uit te breiden; neemt nota van 

de bezorgdheid van de burgers over de 

transparantie van de TTIP-

onderhandelingen;  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/6 

Amendement  6 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat zijn Commissie 

verzoekschriften tal van anonieme 

klachten van groepen en burgers ontvangt 

over het gebrek aan transparantie bij de 

TTIP-onderhandelingen, wat erop wijst dat 

de burgers op Europees niveau zeer 

bezorgd zijn over deze kwestie; 

11. herinnert eraan dat zijn Commissie 

verzoekschriften tal van klachten van 

groepen en burgers ontvangt over het 

gebrek aan transparantie bij de TTIP-

onderhandelingen, wat erop wijst dat de 

burgers op Europees niveau zeer bezorgd 

zijn over deze kwestie; is in dit verband 

verheugd over het succes van het 

Europese burgerinitiatief "Stop TTIP", 

waarvoor 3 284 289 handtekeningen zijn 

verzameld; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/7 

Amendement  7 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, 

Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. eist dat de lidstaten meer ijver aan de 

dag leggen bij hun verplichte 

samenwerking met de Ombudsman;  

17. eist dat de lidstaten meer ijver aan de 

dag leggen bij hun verplichte 

samenwerking met de Ombudsman; wijst 

erop dat de meeste van de in 2014 

ontvangen klachten uit Spanje (309), 

Duitsland (219) en Polen (208) kwamen; 

wijst er met bezorgdheid op dat de meeste 

geopende onderzoeken betrekking hebben 

op België (50), Duitsland (45) en Italië 

(38); 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/8 

Amendement  8 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. merkt op dat Horizon 2020 het op twee 

na grootste pakket van 

begrotingsinvesteringen is, na het GLB en 

de Structuurfondsen, met een budget van 

bijna 80 000 miljoen EUR, en dat het zeer 

belangrijk is voor de toekomstige 

economische en sociale ontwikkeling; 

roept de Ombudsman op te blijven 

waarborgen dat het volledige proces van 

analyse en toekenning van projecten in het 

kader van Horizon 2020 op transparante 

wijze verloopt; 

22. merkt op dat Horizon 2020 het op twee 

na grootste pakket van 

begrotingsinvesteringen is, na het GLB en 

de Structuurfondsen, met een budget van 

bijna 80 000 miljoen EUR, en dat het zeer 

belangrijk is voor de toekomstige 

economische en sociale ontwikkeling; 

roept de Ombudsman op te blijven 

waarborgen dat het volledige proces van 

analyse en toekenning van projecten in het 

kader van Horizon 2020 op transparante 

wijze verloopt, onder meer door te 

beoordelen of bij projecten de 

mensenrechten worden geëerbiedigd en of 

ze uitsluitend voor burgerlijke doeleinden 

bestemd zijn, met bijzondere aandacht 

voor deelnemende derde landen die onder 

het nabuurschapsbeleid van de EU vallen; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0020/9 

Amendement  9 

Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0020/2016 

Soledad Cabezón Ruiz 

Activiteiten van de Europese ombudsman in 2014 

2015/2231(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt Frontex om het welzijn van 

repatrianten tijdens terugvluchten te 

respecteren en zijn gedragscode voor 
gezamenlijke terugkeeroperaties correct in 

uitvoering te brengen; is verheugd over de 

oproep van de Ombudsman aan Frontex 

om een mechanisme in te stellen voor 

individuele klachten wegens mogelijke 

schendingen van grondrechten; nodigt de 

Ombudsman uit om in de huidige context 

van het groeiende aantal vluchtelingen aan 

de grenzen van de EU dit thema verder te 

onderzoeken; 

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

een einde te maken aan de praktijk van 
terugvluchten, met inbegrip van door 

Frontex uitgevoerde terugvluchten, 

alsook aan het hele beleid van 
gezamenlijke terugkeeroperaties; is 

verheugd over de oproep van de 

Ombudsman aan Frontex om een 

mechanisme in te stellen voor individuele 

klachten wegens mogelijke schendingen 

van grondrechten, met de grootst 

mogelijke juridische garanties; nodigt de 

Ombudsman uit om in de huidige context 

van het groeiende aantal vluchtelingen aan 

de grenzen van de EU en de aantijgingen 

jegens Frontex wegens 

mensenrechtenschendingen bij operaties 

om de buitengrenzen van de Unie te 

controleren, dit thema verder te 

onderzoeken; 

Or. en 

 

 


