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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 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. Parlamentet anser att orimliga 

förseningar i hanteringen av inledda 

överträdelseförfaranden och EU Pilot-

förfaranden, eller avsaknad av slutliga 

resultat, också skulle kunna betraktas 

som administrativa missförhållanden. 

Or. en 
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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 relevant information om de 

beslut som fattas under 

trepartsförhandlingarna, med i första hand 

en redogörelse av varje medlemsstats 

ståndpunkt i de olika frågorna. 

Parlamentet anser att ett offentliggörande 

av resultaten av överläggningarna i rådets 

arbetsgrupper skulle bidra till förståelsen 

av anledningen till vissa beslut. 

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. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet välkomnar 

ombudsmannens praktiska 

rekommendationer för offentliga 

tjänstemäns samverkan med lobbyister. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen att 

öka medvetenheten om dessa 

rekommendationer bland personalen i alla 

EU-institutioner genom utbildning, 

seminarier och relaterade stödåtgärder, och 

uppmanar alla EU-institutioner att 

genomföra ombudsmannens kodex för god 

förvaltningssed och insynsåtgärderna från 

Förenta nationernas ramkonvention om 

tobakskontroll. 

26. Europaparlamentet välkomnar 

ombudsmannens praktiska 

rekommendationer för offentliga 

tjänstemäns samverkan med lobbyister. 

Parlamentet uppmanar ombudsmannen att 

öka medvetenheten om dessa 

rekommendationer bland personalen i alla 

EU-institutioner genom utbildning, 

seminarier och relaterade stödåtgärder, och 

uppmanar alla EU-institutioner att 

genomföra ombudsmannens kodex för god 

förvaltningssed och insynsåtgärderna från 

Förenta nationernas ramkonvention om 

tobakskontroll. Parlamentet upprepar sitt 

önskemål om att kodexen för god 

förvaltningssed ska uppdateras på ett 

ändamålsenligt sätt genom att en 

bindande förordning om detta ämne antas 

under innevarande valperiod. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

  29c. Europaparlamentet uppmanar 

ombudsmannen att ytterligare undersöka 

rutinerna inom olika EU-organ, med 

särskilt fokus på Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet och Europeiska 

kemikaliemyndigheten, med tanke på 

Monsantohandlingarna och möjliga 

konsekvenser i fråga om sekretess och 

intressekonflikter samt deras allmänna 

rykte. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

  33b. Europaparlamentet föreslår en 

översyn av Europeiska ombudsmannens 

stadga för att ge ombudsmannen 

befogenhet att undersöka påstådda fall av 

bristande överensstämmelse med 

förordning (EG) nr 1049/2001 om 

allmänhetens tillgång till handlingar från 

EU:s institutioner och organ, och 

befogenhet att besluta att handlingar ska 

lämnas ut. 

Or. en 

 

 


