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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre gennemsigtigheden og adgangen 

til dokumenter og oplysninger hvad angår 

EU-Pilot-procedurer i relation til modtagne 

andragender og til de EU-Pilot- og 

overtrædelsesprocedurer, der allerede er 

afsluttet; understreger vigtigheden af, at 

Kommissionen og Parlamentet 

regelmæssigt underrettes; opfordrer til at 

fortsætte Ombudsmandens strategiske 

undersøgelse vedrørende 

gennemsigtigheden i Kommissionens 

behandling af traktatbrudsklager under 

"EU-Pilot"-proceduren, og opfordrer 

indtrængende Ombudsmanden til at være 

bestemt og årvågen, når hun fortsætter med 

at undersøge sagen i 2017; 

14. opfordrer Kommissionen til at fuldt 

ud at sikre gennemsigtigheden og 

adgangen til dokumenter og oplysninger 

hvad angår EU-Pilot-procedurer i relation 

til modtagne andragender og til de EU-

Pilot- og overtrædelsesprocedurer, der 

allerede er afsluttet; understreger 

vigtigheden af, at Kommissionen og 

Parlamentet regelmæssigt underrettes; 

opfordrer til at fortsætte Ombudsmandens 

strategiske undersøgelse vedrørende 

gennemsigtigheden i Kommissionens 

behandling af traktatbrudsklager under 

"EU-Pilot"-proceduren, og opfordrer 

indtrængende Ombudsmanden til at være 

bestemt og årvågen, når hun fortsætter med 

at undersøge sagen i 2017; 

Or. en 
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  14a. beklager dybt de akkumulerede 

forsinkelser i forbindelse med 

traktatbrudssag NIF 2014/4231 om 

misbrug af tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter i den offentlige 

sektor i Italien i strid med direktiv 

1999/70/EF; opfordrer Ombudsmanden 

til at øge sin indsats på dette område med 

henblik på at sikre borgernes rettigheder 

på effektiv vis;  

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. påskønner Ombudsmandens 

beslutning om at opnå den højeste grad af 

gennemsigtighed i EU's beslutningsproces; 

understreger behovet for at overvåge 

gennemførelsen af Ombudsmandens 

henstillinger om gennemsigtighed i 

trepartsforhandlingerne; opfordrer Rådet 

og Kommissionen til at offentliggøre 

relevante oplysninger om beslutninger 

truffet i trepartsforhandlingerne; 

understreger endvidere behovet for en 

fuldstændig og øget gennemsigtighed i 

handelsaftaler og -forhandlinger, og 

opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte 

indsatsen for at overvåge 

gennemsigtigheden i forhandlingerne om 

alle EU's handelsaftaler med tredjelande og 

samtidig tage højde for, at dette ikke bør 

undergrave EU's forhandlingsposition;  

15. påskønner Ombudsmandens 

beslutning om at opnå den højeste grad af 

gennemsigtighed i EU's beslutningsproces; 

understreger behovet for at overvåge 

gennemførelsen af Ombudsmandens 

henstillinger om gennemsigtighed i 

trepartsforhandlingerne; opfordrer Rådet 

og Kommissionen til at offentliggøre alle 

relevante oplysninger om beslutninger 

truffet i trepartsforhandlingerne; 

understreger endvidere behovet for en 

fuldstændig og øget gennemsigtighed i 

handelsaftaler og -forhandlinger, og 

opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte 

indsatsen for at overvåge 

gennemsigtigheden i forhandlingerne om 

alle EU's handelsaftaler med tredjelande; 

Or. en 
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17. efterlyser større gennemsigtighed i 

EU's økonomiske og finansielle 

beslutningsproces, navnlig inden for 

banktilsyn, som gennemføres af Den 

Europæiske Centralbank; støtter endvidere 

Ombudsmandens henstillinger om at øge 

gennemsigtigheden i EIB og Eurogruppen 

og om at styrke deres interne etiske regler, 

samtidig med at Ombudsmandens seneste 

indsats i denne henseende anerkendes 

sammen med den kendsgerning, at 

forordning (EF) nr. 1049/2001 ikke finder 

anvendelse på Eurogruppen, da den ikke er 

en institution eller et organ som omhandlet 

i traktaterne; opfordrer til overholdelse af 

Ombudsmandens henstillinger vedrørende 

EIB's klageordning (EIB-CM) og 

understreger betydningen af en uafhængig 

klageordning; opfordrer Ombudsmanden til 

at spille en mere aktiv rolle i at sikre, at 

den nye EIB-CM fortsat er troværdig og 

effektiv, samtidig med at principperne om 

operationel uafhængighed, 

gennemsigtighed, tilgængelighed, 

aktualitet og tilstrækkelige ressourcer 

overholdes; 

17. efterlyser fuldstændig 

gennemsigtighed i EU's økonomiske og 

finansielle beslutningsproces, navnlig 

inden for banktilsyn, som gennemføres af 

Den Europæiske Centralbank; støtter 

endvidere Ombudsmandens henstillinger 

om at øge gennemsigtigheden i EIB og 

Eurogruppen og om at styrke deres interne 

etiske regler, samtidig med at 

Ombudsmandens seneste indsats i denne 

henseende anerkendes sammen med den 

kendsgerning, at forordning (EF) nr. 

1049/2001 ikke finder anvendelse på 

Eurogruppen, da den ikke er en institution 

eller et organ som omhandlet i traktaterne; 

opfordrer til overholdelse af 

Ombudsmandens henstillinger vedrørende 

EIB's klageordning (EIB-CM) og 

understreger betydningen af en uafhængig 

klageordning; opfordrer Ombudsmanden til 

at spille en mere aktiv rolle i at sikre, at 

den nye EIB-CM fortsat er troværdig og 

effektiv, samtidig med at principperne om 

operationel uafhængighed, 

gennemsigtighed, tilgængelighed, 

aktualitet og tilstrækkelige ressourcer 

overholdes; 

Or. en 
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22. støtter Ombudsmandens 

forpligtelse til at forbedre EU's 

gennemsigtighed inden for 

lobbyvirksomhed og opfordrer 

Kommissionen til fuldt ud at efterkomme 

Ombudsmandens forslag til forbedring af 

EU's åbenhedsregister og gøre det til en 

obligatorisk central 

gennemsigtighedsplatform for alle EU's 

institutioner og agenturer; understreger, at 

der bør iværksættes klare foranstaltninger 

og udarbejdes sammenhængende og 

effektive arbejdsplaner med henblik herpå; 

understreger betydningen af større 

gennemsigtighed, herunder oplysninger om 

finansiering, interessegrupper og 

finansielle interesser;  

22. støtter Ombudsmandens 

forpligtelse til at forbedre EU's 

gennemsigtighed inden for 

lobbyvirksomhed og opfordrer 

Kommissionen til fuldt ud at efterkomme 

Ombudsmandens forslag til forbedring af 

EU's åbenhedsregister og gøre det til en 

fuldt ud obligatorisk og juridisk bindende 

central gennemsigtighedsplatform for alle 

EU's institutioner, agenturer og 

interesserepræsentanter; understreger, at 

der bør iværksættes klare foranstaltninger 

og udarbejdes sammenhængende og 

effektive arbejdsplaner med henblik på 

vedtagelsen af en EU-retsakt; understreger 

betydningen af fuldstændig 

gennemsigtighed, herunder med hensyn til 

oplysninger om finansiering, 

interessegrupper og finansielle interesser;  

Or. en 

 

 


