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20.4.2016 A8-0121/1 

Amendement  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. stelt vast dat met name de vastleggingen 

voor de leden van de instelling in 2014 zijn 

gestegen; verzoekt de Ombudsman deze 

bedragen in het eerstkomende 

vervolgverslag over de kwijting uitvoerig 

te omschrijven; 

5. stelt met bezorgdheid vast dat met name 

de vastleggingen voor de leden van de 

instelling in 2014 zijn gestegen; verzoekt 

de Ombudsman deze bedragen in het 

eerstkomende vervolgverslag over de 

kwijting uitvoerig te omschrijven; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/2 

Amendement  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. is verheugd dat de Ombudsman in 

overeenstemming met de strategie "Naar 

2019" onderzoeken op eigen initiatief heeft 

ingesteld en blijk heeft gegeven van een 

systematischer en meer systeemgerichte 

aanpak van een aantal complexe thema's 

die binnen zijn mandaat vallen; beschouwt 

deze onderzoeken als een doeltreffend 

instrument en vraagt de Ombudsman de 

kwijtingsautoriteit regelmatig te 

informeren over de resultaten van de 

onderzoeken; 

6. is verheugd dat de Ombudsman in 

overeenstemming met de strategie "Naar 

2019" onderzoeken op eigen initiatief heeft 

ingesteld en blijk heeft gegeven van een 

systematischer en meer systeemgerichte 

aanpak van een aantal complexe thema's 

die binnen zijn mandaat vallen; beschouwt 

deze onderzoeken als een doeltreffend 

instrument; vraagt de Ombudsman de 

kwijtingsautoriteit regelmatig te 

informeren over de resultaten van de 

onderzoeken en de taken van de 

coördinator duidelijk te omschrijven; 

herinnert er echter aan dat de 

belangrijkste taak van de Ombudsman 

erin bestaat de klachten van de burgers 

binnen een redelijke termijn te 

behandelen en dat de onderzoeken op 

eigen initiatief deze prioriteit op geen 

enkele manier in de weg mogen staan; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/3 

Amendement  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is verheugd dat een nieuwe post is 

gecreëerd met de titel "Coördinator 

onderzoeken op eigen initiatief"; meent dat 

dit zal bijdragen tot een doeltreffender 

werking van de instelling; verzoekt de 

Ombudsman bij de kwijtingsautoriteit 

verslag uit te brengen over de resultaten, 

impact en efficiëntie van deze post; 

7. constateert dat een nieuwe post is 

gecreëerd met de titel "Coördinator 

onderzoeken op eigen initiatief"; hoopt dat 

deze nieuwe post zal bijdragen tot een 

doeltreffender werking van de instelling; 

verzoekt de Ombudsman bij de 

kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen 

over de resultaten, impact en efficiëntie 

van deze post; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/4 

Amendement  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. toont zich verheugd dat de verhouding 

tussen afgeronde en lopende onderzoeken 

aan het einde van het vorige begrotingsjaar 

hoger lag dan ooit (1,4 afgeronde 

onderzoeken voor elk lopend onderzoek, 

terwijl het doel 1,1 was); wijst erop dat het 

percentage van onderzoeken dat binnen 12 

en 18 maanden werd afgerond in 2014 is 

afgenomen; neemt kennis van de 

verklaring van de Ombudsman dat de 

nieuwe strategie van onderzoeken op eigen 

initiatief gevolgen heeft gehad voor het 

aantal afgeronde onderzoeken; 

10. toont zich verheugd dat de verhouding 

tussen afgeronde en lopende onderzoeken 

aan het einde van het vorige begrotingsjaar 

hoger lag dan ooit (1,4 afgeronde 

onderzoeken voor elk lopend onderzoek, 

terwijl het doel 1,1 was); wijst erop dat het 

percentage van onderzoeken dat binnen 12 

en 18 maanden werd afgerond in 2014 is 

afgenomen; neemt kennis van de 

verklaring van de Ombudsman dat de 

nieuwe strategie van onderzoeken op eigen 

initiatief gevolgen heeft gehad voor het 

aantal afgeronde onderzoeken; verzoekt de 

Ombudsman deze gevolgen in het 

eerstkomende vervolgverslag over de 

kwijting duidelijk aan de 

begrotingsautoriteit uiteen te zetten; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0121/5 

Amendement  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2016 

Ryszard Czarnecki 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman 

2015/2161(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. verwelkomt de bezuinigingen op de 

begrotingslijnen voor vertaling en 

publicaties; 

20. toont zich bezorgd over het feit dat de 

Ombudsman aanzienlijk heeft besnoeid 

op de begrotingslijnen voor vertaling 

(190 000 EUR) en communicatie (60 000 

EUR), en dat deze besparingen zijn 

gebruikt om de begrotingslijnen voor het 

personeel van de instelling te versterken; 

onderstreept dat de Ombudsman de 

gelijke behandeling en gelijke kansen 

voor alle burgers van de Unie moet 

waarborgen en dat de kwaliteit en 

taalkundige diversiteit, alsook de zorg 

voor het communicatiebeleid van de 

Ombudsman, derhalve pijlers van de 

instelling moeten blijven; 

Or. en 

 

 


