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5.12.2018 A8-0411/1 

Ændringsforslag  1 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at EU fortsat 

befinder sig i den alvorligste økonomiske, 

sociale og politiske krise siden sin 

grundlæggelse; der henviser til, at EU-

institutionernes ineffektive tilgang med 

hensyn til at gøre noget ved den 

manglende gennemsigtighed både i EU's 

beslutningsproces og hvad angår 

lobbyvirksomhed, sammen med andre 

væsentlige etiske problemer i EU-

institutionerne bidrager til yderligere at 

undergrave EU's image, 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Ændringsforslag  2 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning S 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

S. der henviser til, at der den 

25. oktober 2017 blev afholdt et møde 

mellem Kommissionens tidligere formand, 

José Manuel Barroso, og en nuværende 

næstformand for Kommissionen, hvilket 

blev registreret som et officielt møde med 

Goldman Sachs; der henviser til, at det af 

Ombudsmanden blev bemærket, at 

karakteren af dette møde var uklar; der 

henviser til, at det af Ombudsmanden blev 

fremhævet, at betænkelighederne ved, at 

den tidligere formand udnytter sin tidligere 

status og sine kontakter til tidligere 

kolleger til at øve indflydelse og skaffe 

oplysninger, er forståelige; der henviser til, 

at denne sag rejser systematiske 

spørgsmål med hensyn til Kommissionens 

generelle tilgang til håndteringen af 

sådanne sager samt med hensyn til 

omfanget af Den Etiske Komités 

uafhængighed; påpeger, at der derfor er 

behov for strengere regler på EU-plan for 

at forebygge og straffe alle 

interessekonflikter i EU's institutioner og 

agenturer; 

S. der henviser til, at der den 

25. oktober 2017 blev afholdt et møde 

mellem Kommissionens tidligere formand, 

José Manuel Barroso, og en nuværende 

næstformand for Kommissionen, hvilket 

blev registreret som et officielt møde med 

Goldman Sachs; der henviser til, at det af 

Ombudsmanden blev bemærket, at 

karakteren af dette møde var uklar; der 

henviser til, at det af Ombudsmanden blev 

fremhævet, at betænkelighederne ved, at 

den tidligere formand udnytter sin tidligere 

status og sine kontakter til tidligere 

kolleger til at øve indflydelse og skaffe 

oplysninger, er forståelige; påpeger, at der 

derfor er behov for mere klart formulerede 

regler på EU-plan for at forebygge og 

straffe alle interessekonflikter i EU's 

institutioner og agenturer; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Ændringsforslag  3 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Y 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Y. der henviser til, at EU-

institutionerne, -agenturerne og -

kontorerne i forbindelse med beslutninger 

vedrørende beskyttelse af menneskers 

sundhed og sikkerheden for mennesker, 

dyr og planter bør fokusere særligt på 

borgerne og være serviceorienteret og 

imødekomme borgernes bekymringer for 

så vidt angår fuld gennemsigtighed, 

uafhængighed og nøjagtighed ved 

indsamlingen og vurderingen af 

videnskabelig dokumentation; der henviser 

til, at den videnskabelige dokumentation 

og de videnskabelige procedurer, der 

anvendes på EU-plan, og som bl.a. har ført 

til godkendelse af genetisk modificerede 

organismer, pesticider og glyphosat, er 

blevet udsat for betydelig kritik og har 

affødt en bred offentlig debat; 

Y. der henviser til, at EU-

institutionerne, -agenturerne og -

kontorerne i forbindelse med beslutninger 

vedrørende beskyttelse af menneskers 

sundhed og sikkerheden for mennesker, 

dyr og planter bør fokusere særligt på 

borgerne og være serviceorienteret og 

imødekomme borgernes bekymringer for 

så vidt angår den højest mulige grad af 

gennemsigtighed, uafhængighed og 

nøjagtighed ved indsamlingen og 

vurderingen af videnskabelig 

dokumentation; der henviser til, at den 

videnskabelige dokumentation og de 

videnskabelige procedurer, der anvendes 

på EU-plan, og som bl.a. har ført til 

godkendelse af genetisk modificerede 

organismer, pesticider og glyphosat, er 

blevet udsat for betydelig kritik og har 

affødt en bred offentlig debat; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Ændringsforslag  4 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning AC 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

AC. der henviser til, at Ombudsmanden 

foretog en undersøgelse af, hvordan Martin 

Selmayr, den daværende kabinetschef for 

Kommissionens formand, blev udpeget til 

generalsekretær for Kommissionen; der 

henviser til Ombudsmandens fremhævelse 

af, at Kommissionen skabte en kunstig 

stemning om, at stillingen som 

generalsekretær skulle besættes med det 

samme, for at kunne begrunde at 

stillingsopslaget ikke blev offentliggjort, 

og arrangerede en udvælgelsesprocedure 

for en vicegeneralsekretær – ikke for 

umiddelbart at besætte denne stilling, men 

for at kunne udpege Selmayr til 

generalsekretær i en hurtig udnævnelse i 

to trin; der henviser til, at 

Ombudsmanden fandt fire tilfælde af fejl 

og forsømmelser i forbindelse med 

udnævnelsen af Martin Selmayr på grund 

af Kommissionens manglende 

overholdelse af de relevante regler, både i 

ordlyd og ånd; 

AC. der henviser til, at Ombudsmanden 

foretog en undersøgelse af, hvordan Martin 

Selmayr, den daværende kabinetschef for 

Kommissionens formand, blev udpeget til 

generalsekretær for Kommissionen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Ændringsforslag  5 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. understreger betydningen af størst 

mulig gennemsigtighed og forbedret 

adgang for offentligheden til de 

dokumenter, som EU-institutionerne er i 

besiddelse af; fremhæver Ombudsmandens 

strukturelle arbejde med at bringe tilfælde 

af fejl eller forsømmelser frem i lyset ved 

hjælp af en sag for sag-tilgang og 

iværksættelse af et stigende antal 

undersøgelser på eget initiativ; 

6. understreger betydningen af den 

højest mulige grad af gennemsigtighed og 

forbedret adgang for offentligheden til de 

dokumenter, som EU-institutionerne er i 

besiddelse af; fremhæver Ombudsmandens 

strukturelle arbejde med at bringe tilfælde 

af fejl eller forsømmelser frem i lyset ved 

hjælp af en sag for sag-tilgang og 

iværksættelse af et stigende antal 

undersøgelser på eget initiativ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Ændringsforslag  6 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. erkender, at der er behov for størst 

mulig gennemsigtighed i EU's 

beslutningsproces, og bifalder 

Ombudsmandens undersøgelse af den 

almindelige praksis med uformelle 

forhandlinger mellem de tre vigtigste EU-

institutioner ("triloger"); støtter 

offentliggørelsen af vigtige 

trilogdokumenter i overensstemmelse med 

Domstolens afgørelser; 

12. erkender, at der er behov for den 

højest mulige grad af gennemsigtighed i 

EU's beslutningsproces, og bifalder 

Ombudsmandens undersøgelse af den 

almindelige praksis med uformelle 

forhandlinger mellem de tre vigtigste EU-

institutioner ("triloger"); støtter 

offentliggørelsen af vigtige 

trilogdokumenter i overensstemmelse med 

Domstolens afgørelser; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Ændringsforslag  7 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. er af den faste overbevisning, at 

ombudsmandens henstillinger vedrørende 

EIB's politik for åbenhed skal gennemføres 

uden yderligere forsinkelse; opfordrer EIB 

til omgående at begynde med at fjerne 

formodningen om afslag på aktindsigt i 

forbindelse med oplysninger og 

dokumenter, der indsamles ved revisioner, 

inspektioner og undersøgelser, heriblandt 

dem, der er iværksættes både under og 

efter sager om svig og korruption; 

13. er af den faste overbevisning, at 

ombudsmandens henstillinger vedrørende 

EIB's politik for åbenhed skal gennemføres 

uden yderligere forsinkelse; minder om, at 

denne politik er baseret på en formodning 

om aktindsigt, og at enhver ifølge denne 

politik kan få adgang til EIB's 

dokumenter og information; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Ændringsforslag  8 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. kræver, at der sikres et stadig 

højere niveau af åbenhed i EIB-Gruppens 

offentlighedspolitik for så vidt angår de 

principper, der gælder for dens prispolitik 

og forvaltningsorganer; opfordrer til 

offentliggørelse af referater af møderne i 

EIB-Gruppens forvaltningsudvalg; 

14. opfordrer EIB til yderligere at 

fremme gennemsigtighed, f.eks. ved at 

offentliggøre detaljerede protokoller og 

give adgang til aktindsigt både internt, til 

Parlamentet og de øvrige institutioner, og 

til offentligheden, navnlig med hensyn til 

systemet for kontrahenter og 

underkontrahenter, resultatet af interne 

undersøgelser og udvælgelse, overvågning 

og evaluering af aktiviteter og 

programmer; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Ændringsforslag  9 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. understreger, at medlemsstaternes 

standpunkter i Rådet i EU-

lovgivningsprocessen skal registreres og 

bringes til offentlighedens kendskab på en 

rettidig og tilgængelig måde, eftersom 

lovgiverne i ethvert system, der er 

forankret i princippet om demokratisk 

legitimitet, skal kunne stilles til ansvar for 

deres handlinger over for offentligheden; 

mener, at øget ansvarlighed i Rådet i 

forhold til nationale regeringers 

standpunkter om EU-lovgivning, herunder 

at gøre lovgivningsdokumenter proaktivt 

tilgængelige for offentligheden, mens 

lovgivningsprocessen er i gang, vil 

bidrage til at afhjælpe den manglende 

gennemsigtighed i beslutningstagningen og 

modvirke fænomenet "skyd skylden på 

Bruxelles" for beslutninger, der i sidste 

ende træffes af de nationale regeringer 

selv; kræver, at Rådet jf. artikel 15, stk. 3, i 

TEUF reviderer sin fortrolighedspolitik for 

at sikre den højeste grad af 

gennemsigtighed i sit arbejde; 

15. understreger, at medlemsstaternes 

standpunkter i Rådet i EU-

lovgivningsprocessen skal registreres og 

bringes til offentlighedens kendskab på en 

rettidig og tilgængelig måde, eftersom 

lovgiverne i ethvert system, der er 

forankret i princippet om demokratisk 

legitimitet, skal kunne stilles til ansvar for 

deres handlinger over for offentligheden; 

mener, at øget ansvarlighed i Rådet i 

forhold til nationale regeringers 

standpunkter om EU-lovgivning, herunder 

at gøre lovgivningsdokumenter 

tilgængelige for offentligheden, vil bidrage 

til at afhjælpe den manglende 

gennemsigtighed i beslutningstagningen og 

modvirke fænomenet "skyd skylden på 

Bruxelles" for beslutninger, der i sidste 

ende træffes af de nationale regeringer 

selv; kræver, at Rådet jf. artikel 15, stk. 3, i 

TEUF reviderer sin fortrolighedspolitik for 

at sikre den højeste grad af 

gennemsigtighed i sit arbejde; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Ændringsforslag  10 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre 

størst mulig gennemsigtighed og adgang til 

dokumenter og oplysninger hvad angår 

EU Pilot-procedurerne i det mindste i 

forbindelse med modtagne andragender og 

fuld gennemsigtighed i og fuld adgang til 
allerede afsluttede EU Pilot- og 

traktatbrudsprocedurer; 

16. opfordrer Kommissionen til at sikre 

den højest mulige grad af 

gennemsigtighed og adgang til dokumenter 

og oplysninger hvad angår EU Pilot-

procedurerne i det mindste i forbindelse 

med modtagne andragender, og hvad 

angår allerede afsluttede EU Pilot- og 

traktatbrudsprocedurer; 

Or. en 

 

 


