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Igor Šoltes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 

2017/2126(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

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 

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; mener, at 

urimelige forsinkelser i behandlingen af 

indledte traktatbruds- og EU Pilot-

procedurer eller manglen på et endeligt 

resultat også kan falde ind under området 

for fejl eller forsømmelser; 

Or. en 
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Igor Šoltes 
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Betænkning A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 

2017/2126(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

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 

relevante oplysninger om beslutninger 

truffet i trepartsforhandlingerne, herunder 

først og fremmest den enkelte 

medlemsstats holdning på forskellige 

områder; mener, at offentliggørelse af 

resultaterne fra drøftelserne i Rådets 

arbejdsgrupper ville bidrage til forståelsen 

af baggrunden for visse afgørelser; 

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; 

Or. en 
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2017/2126(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Ombudsmandens 

praktiske anbefalinger for offentlige 

embedsmænds samspil med lobbyister; 

opfordrer indtrængende Ombudsmanden til 

at øge bevidstheden om disse henstillinger 

blandt medarbejdere i alle EU-

institutionerne gennem uddannelse, 

seminarer og relaterede 

støtteforanstaltninger og opfordrer alle EU-

institutionerne til at gennemføre 

Ombudsmandens kodeks for god 

forvaltningsskik og 

gennemsigtighedsforanstaltningerne under 

FN's rammekonvention om tobakskontrol 

FCTC; 

26. glæder sig over Ombudsmandens 

praktiske anbefalinger for offentlige 

embedsmænds samspil med lobbyister; 

opfordrer indtrængende Ombudsmanden til 

at øge bevidstheden om disse henstillinger 

blandt medarbejdere i alle EU-

institutionerne gennem uddannelse, 

seminarer og relaterede 

støtteforanstaltninger og opfordrer alle EU-

institutionerne til at gennemføre 

Ombudsmandens kodeks for god 

forvaltningsskik og 

gennemsigtighedsforanstaltningerne under 

FN's rammekonvention om tobakskontrol 

FCTC; gentager sin opfordring om at 

foretage en effektiv ajourføring af den 

europæiske kodeks for god 

forvaltningsskik ved at vedtage en 

bindende forordning om emnet i løbet af 

indeværende valgperiode; 

Or. en 
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Punkt 29 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  29c. opfordrer Ombudsmanden til at 

undersøge praksis inden for EU's 

agenturer yderligere, idet der bør rettes et 

særligt fokus på Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og Det 

Europæiske Kemikalieagentur med 

hensyn til Monsantopapirerne og de 

mulige konsekvenser for så vidt angår 

fortrolighed, interessekonflikter og deres 

generelle omdømme; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  33b. foreslår, at der gennemføres en 

revision af Den Europæiske 

Ombudsmands statut med henblik på at 

give Ombudsmanden mulighed for at 

undersøge den påståede manglende 

overholdelse af forordning (EF) 

nr. 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter 

fra EU's institutioner og organer, og at 

der træffes afgørelse om frigivelsen af de 

relevante dokumenter; 

Or. en 

 

 


