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8.11.2017 A8-0328/1 

Ändringsförslag  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 

2017/2126(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förbättra insynen och 

tillgången till handlingar och information 

om EU Pilot-förfaranden avseende 

mottagna framställningar, och om EU 

Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden som redan har 

avslutats. Parlamentet understryker vikten 

av att kommissionen gör regelbundna 

uppföljningar med Europaparlamentet. 

Parlamentet vill se en fortsättning av 

ombudsmannens strategiska undersökning 

av kommissionens öppenhet vid hantering 

av överträdelseklagomål inom ramen för 

EU Pilot-förfarandet, och uppmanar 

ombudsmannen att beslutsamt och 

uppmärksamt fortsätta att utreda frågan 

2017. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa full insyn 

och tillgång till handlingar och information 

om EU Pilot-förfaranden avseende 

mottagna framställningar, och om EU 

Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden som redan har 

avslutats. Parlamentet understryker vikten 

av att kommissionen gör regelbundna 

uppföljningar med Europaparlamentet. 

Parlamentet vill se en fortsättning av 

ombudsmannens strategiska undersökning 

av kommissionens öppenhet vid hantering 

av överträdelseklagomål inom ramen för 

EU Pilot-förfarandet, och uppmanar 

ombudsmannen att beslutsamt och 

uppmärksamt fortsätta att utreda frågan 

2017. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Ändringsförslag  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 

2017/2126(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  14a. Europaparlamentet beklagar djupt 

de ackumulerade förseningarna inom 

överträdelseförfarande NIF 2014/4231 i 

fråga om missbruk av avtal om 

visstidsanställning i den offentliga sektorn 

i Italien i strid med direktiv 1999/70/EG. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen 

att öka sina ansträngningar i denna fråga 

för att skydda medborgarnas rättigheter 

på ett effektivt sätt.  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Ändringsförslag  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 

2017/2126(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet berömmer 

ombudsmannens föresats att uppnå den 

högsta nivån av öppenhet och insyn i EU:s 

beslutsprocess. Parlamentet understryker 

behovet av att övervaka genomförandet av 

ombudsmannens rekommendationer för 

insyn i trepartsförhandlingar. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att 

offentliggöra relevant information om de 

beslut som fattas under 

trepartsförhandlingarna. Parlamentet 

upprepar vidare behovet av fullständig och 

ökad öppenhet i handelsavtal och 

handelsförhandlingar, och uppmanar 

ombudsmannen att göra fortsatta 

ansträngningar för att övervaka öppenheten 

och insynen i förhandlingar avseende 

samtliga EU-handelsavtal med 

tredjeländer, samtidigt som man beaktar 

att detta inte får undergräva EU:s 

förhandlingsposition.  

15. Europaparlamentet berömmer 

ombudsmannens föresats att uppnå den 

högsta nivån av öppenhet och insyn i EU:s 

beslutsprocess. Parlamentet understryker 

behovet av att övervaka genomförandet av 

ombudsmannens rekommendationer för 

insyn i trepartsförhandlingar. Parlamentet 

uppmanar rådet och kommissionen att 

offentliggöra all information om de beslut 

som fattas under trepartsförhandlingarna. 

Parlamentet upprepar vidare behovet av 

fullständig och ökad öppenhet i 

handelsavtal och handelsförhandlingar, och 

uppmanar ombudsmannen att göra fortsatta 

ansträngningar för att övervaka öppenheten 

och insynen i förhandlingar avseende 

samtliga EU-handelsavtal med 

tredjeländer. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Ändringsförslag  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 

2017/2126(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet efterlyser större 

insyn i EU:s ekonomiska och finansiella 

beslutsprocess, särskilt när det gäller 

banktillsyn som genomförs av Europeiska 

centralbanken. Parlamentet stöder även 

ombudsmannens rekommendationer om att 

öka insynen i EIB och Eurogruppen och att 

stärka deras interna etiska regler, samtidigt 

som parlamentet är medvetet om 

ombudsmannens senaste ansträngningar i 

detta avseende och om att förordning (EU) 

nr 1049/2001 inte är tillämplig på 

Eurogruppen, eftersom den inte är en 

institution eller ett organ i den mening som 

avses i fördragen. Parlamentet uppmanar 

berörda parter att följa ombudsmannens 

rekommendationer om översyn av EIB:s 

klagomålsmekanism och betonar vikten av 

en oberoende klagomålsmekanism. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen att 

spela en mer aktiv roll för att se till att 

EIB:s nya klagomålsmekanism förblir 

trovärdig och effektiv samtidigt som den 

respekterar principerna om operativt 

oberoende, öppenhet, tillgänglighet, 

punktlighet och tillräckliga resurser. 

17. Europaparlamentet efterlyser full 

insyn i EU:s ekonomiska och finansiella 

beslutsprocess, särskilt när det gäller 

banktillsyn som genomförs av Europeiska 

centralbanken. Parlamentet stöder även 

ombudsmannens rekommendationer om att 

öka insynen i EIB och Eurogruppen och att 

stärka deras interna etiska regler, samtidigt 

som parlamentet är medvetet om 

ombudsmannens senaste ansträngningar i 

detta avseende och om att förordning (EU) 

nr 1049/2001 inte är tillämplig på 

Eurogruppen, eftersom den inte är en 

institution eller ett organ i den mening som 

avses i fördragen. Parlamentet uppmanar 

berörda parter att följa ombudsmannens 

rekommendationer om översyn av EIB:s 

klagomålsmekanism och betonar vikten av 

en oberoende klagomålsmekanism. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen att 

spela en mer aktiv roll för att se till att 

EIB:s nya klagomålsmekanism förblir 

trovärdig och effektiv samtidigt som den 

respekterar principerna om operativt 

oberoende, öppenhet, tillgänglighet, 

punktlighet och tillräckliga resurser. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Ändringsförslag  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 
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Betänkande A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 

2017/2126(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet, och 

uppmanar kommissionen att fullt ut följa 

ombudsmannens förslag till förbättringar 

av EU:s öppenhetsregister genom att göra 

det till ett obligatoriskt centralt nav för 

insyn för alla EU:s institutioner och byråer. 

Parlamentet betonar att tydliga åtgärder bör 

vidtas och att en konsekvent och effektiv 

tidsplan bör utvecklas för detta ändamål. 

Parlamentet betonar vikten av ökad insyn, 

inklusive avseende information om 

finansiering, intressegrupper och 

ekonomiska intressen.  

22. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet, och 

uppmanar kommissionen att fullt ut följa 

ombudsmannens förslag till förbättringar 

av EU:s öppenhetsregister genom att göra 

det till ett helt obligatoriskt och rättsligt 

bindande centralt nav för insyn för alla 

EU:s institutioner, byråer och 

intresseorganisationer. Parlamentet 

betonar att tydliga åtgärder bör vidtas och 

att en konsekvent och effektiv tidsplan bör 

utvecklas för antagande av en EU-

lagstiftningsakt. Parlamentet betonar 

vikten av full insyn, inklusive avseende 

information om finansiering, 

intressegrupper och ekonomiska intressen.  

Or. en 

 

 


