5.12.2018

A8-0411/1

Amendement 1
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Overweging K
Ontwerpresolutie

Amendement

K.
overwegende dat de EU nog steeds
kampt met de grootste economische,
sociale en politieke crisis sinds haar
oprichting; overwegende dat de door de
EU‑ instellingen gevolgde
ondoeltreffende aanpak van het gebrek
aan transparantie in zowel het
EU‑ besluitvormingsproces als de
lobbyactiviteiten, naast andere belangrijke
ethische kwesties binnen de instellingen,
het imago van de EU verder ondermijnt;

Schrappen

Or. en
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A8-0411/2

Amendement 2
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Overweging S
Ontwerpresolutie

Amendement

S.
overwegende dat er op 25 oktober
2017 een bijeenkomst plaatsvond tussen
voormalig voorzitter van de Commissie
Barroso en een huidige vicevoorzitter van
de Commissie, die werd geregistreerd als
een officiële bijeenkomst met Goldman
Sachs; overwegende dat de Ombudsman
erop heeft gewezen dat de precieze aard
van deze bijeenkomst niet duidelijk was;
overwegende dat de Ombudsman heeft
benadrukt dat begrijpelijkerwijs wordt
gevreesd dat de voormalig voorzitter zijn
vorige status en zijn contacten met
voormalige collega's gebruikt om invloed
uit te oefenen en informatie te verkrijgen;
overwegende dat deze zaak systematische
vragen oproept over de algemene aanpak
van de Commissie bij de behandeling van
dergelijke zaken en de mate van
onafhankelijkheid van de ethische
commissie; wijst daarom op de noodzaak
van strengere regels op EU‑ niveau om
alle belangenconflicten bij de instellingen
in de instellingen en agentschappen van de
EU te voorkomen en te bestraffen;

S.
overwegende dat er op 25 oktober
2017 een bijeenkomst plaatsvond tussen
voormalig voorzitter van de Commissie
Barroso en een huidige vicevoorzitter van
de Commissie, die werd geregistreerd als
een officiële bijeenkomst met Goldman
Sachs; overwegende dat de Ombudsman
erop heeft gewezen dat de precieze aard
van deze bijeenkomst niet duidelijk was;
overwegende dat de Ombudsman heeft
benadrukt dat begrijpelijkerwijs wordt
gevreesd dat de voormalig voorzitter zijn
vorige status en zijn contacten met
voormalige collega's gebruikt om invloed
uit te oefenen en informatie te verkrijgen;
wijst daarom op de noodzaak van
duidelijker regels op EU‑ niveau om alle
belangenconflicten bij de instellingen in de
instellingen en agentschappen van de EU te
voorkomen en te bestraffen;
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A8-0411/3

Amendement 3
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Overweging Y
Ontwerpresolutie

Amendement

Y.
overwegende dat de instellingen,
organen en instanties van de EU bij het
nemen van besluiten over de bescherming
van de menselijke gezondheid en de
veiligheid van mensen, dieren en planten
een aanpak moeten volgen die met name
gericht is op de burger en waarin
dienstverlening centraal staat en adequaat
moeten inspelen op de bezorgdheid van het
publiek met betrekking tot volledige
transparantie, onafhankelijkheid en
accuraatheid bij het verzamelen en
evalueren van wetenschappelijk
bewijsmateriaal; overwegende dat de op
EU-niveau gebruikte wetenschappelijke
gegevens en procedures die hebben geleid
tot de toelating van onder meer genetisch
gemodificeerde organismen, pesticiden en
glyfosaat, aanzienlijke kritiek hebben
uitgelokt en een brede maatschappelijke
discussie op gang hebben gebracht;

Y.
overwegende dat de instellingen,
organen en instanties van de EU bij het
nemen van besluiten over de bescherming
van de menselijke gezondheid en de
veiligheid van mensen, dieren en planten
een aanpak moeten volgen die met name
gericht is op de burger en waarin
dienstverlening centraal staat en adequaat
moeten inspelen op de bezorgdheid van het
publiek als het gaat om het bereiken van
een zo hoog mogelijk niveau van
transparantie, onafhankelijkheid en
accuraatheid bij het verzamelen en
evalueren van wetenschappelijk
bewijsmateriaal; overwegende dat de op
EU-niveau gebruikte wetenschappelijke
gegevens en procedures die hebben geleid
tot de toelating van onder meer genetisch
gemodificeerde organismen, pesticiden en
glyfosaat, aanzienlijke kritiek hebben
uitgelokt en een brede maatschappelijke
discussie op gang hebben gebracht;
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A8-0411/4

Amendement 4
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Overweging AC
Ontwerpresolutie

Amendement

AC. overwegende dat de Ombudsman
heeft onderzocht hoe Martin Selmayr, de
toenmalige kabinetschef van de voorzitter
van de Europese Commissie, werd
benoemd tot secretaris-generaal van de
Commissie; overwegende dat de
Ombudsman heeft aangegeven dat de
Commissie een kunstmatig gevoel van
urgentie had gecreëerd rond de
benoeming van een secretaris-generaal
om het feit te rechtvaardigen dat zij geen
kennisgeving van vacature had
gepubliceerd en een selectieprocedure
voor een adjunct-secretaris-generaal had
georganiseerd, niet om die functie in te
vullen, maar om de heer Selmayr
secretaris-generaal te maken via een
snelle benoeming in twee stappen;
overwegende dat de Ombudsman bij de
benoeming van de heer Selmayr vier
gevallen van wanbeheer heeft vastgesteld,
waarbij de Commissie de desbetreffende
regels niet correct had gevolgd, niet naar
de letter en niet naar de geest;

AC. overwegende dat de Ombudsman
heeft onderzocht hoe Martin Selmayr, de
toenmalige kabinetschef van de voorzitter
van de Europese Commissie, werd
benoemd tot secretaris-generaal van de
Commissie;

Or. en
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A8-0411/5

Amendement 5
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie

Amendement

6.
benadrukt het belang van maximale
transparantie en maximale toegang van het
publiek tot de documenten die in het bezit
zijn van de EU‑ instellingen; wijst op de
structurele werkzaamheden van de
Ombudsman om gevallen van wanbeheer
aan het licht te brengen door per geval een
benadering te volgen en steeds vaker op
eigen initiatief onderzoeken in te stellen;

6.
benadrukt het belang van een zo
hoog mogelijk niveau van transparantie en
betere toegang van het publiek tot de
documenten die in het bezit zijn van de
EU‑ instellingen; wijst op de structurele
werkzaamheden van de Ombudsman om
gevallen van wanbeheer aan het licht te
brengen door per geval een benadering te
volgen en steeds vaker op eigen initiatief
onderzoeken in te stellen;
Or. en
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A8-0411/6

Amendement 6
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie

Amendement

12.
erkent dat er behoefte is aan
maximale transparantie in het
EU‑ besluitvormingsproces en is verheugd
over het onderzoek van de Ombudsman
naar de gebruikelijke praktijk van
informele onderhandelingen tussen de drie
belangrijkste EU‑ instellingen
("trialogen"); steunt de publicatie van alle
trialoogdocumenten in overeenstemming
met de arresten van het Hof van Justitie;

12.
erkent dat er behoefte is aan een zo
hoog mogelijk niveau van transparantie in
het EU‑ besluitvormingsproces en is
verheugd over het onderzoek van de
Ombudsman naar de gebruikelijke praktijk
van informele onderhandelingen tussen de
drie belangrijkste EU‑ instellingen
("trialogen"); steunt de publicatie van alle
trialoogdocumenten in overeenstemming
met de arresten van het Hof van Justitie;
Or. en
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A8-0411/7

Amendement 7
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Ontwerpresolutie

Amendement

13.
is er ten zeerste van overtuigd dat
de aanbevelingen van de Ombudsman over
het transparantiebeleid van de EIB
onverwijld moeten worden uitgevoerd;
verzoekt de EIB onmiddellijk te beginnen
met het wegnemen van het vermoeden van
niet-openbaarmaking van gegevens en
documenten die zijn verzameld tijdens
audits, inspecties en onderzoeken, met
inbegrip van die welke tijdens en na
fraude- en corruptiezaken zijn gestart;

13.
is er ten zeerste van overtuigd dat
de aanbevelingen van de Ombudsman over
het transparantiebeleid van de EIB
onverwijld moeten worden uitgevoerd;
herinnert eraan dat dit beleid is gebaseerd
op het beginsel van openbaarmaking, en
dat op basis van dat beginsel eenieder
toegang heeft tot documenten en
informatie van de EIB;

Or. en
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A8-0411/8

Amendement 8
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
Ontwerpresolutie

Amendement

14.
verzoekt de EIB-groep in haar
openbaarmakingsbeleid te zorgen voor
een steeds grotere mate van transparantie
met betrekking tot de beginselen van haar
prijsbeleid en bestuursorganen; roept op
tot publicatie van de notulen van de
vergaderingen van de directie van de EIBgroep;

14.
verzoekt de EIB de transparantie
verder te vergroten, bijvoorbeeld door
uitvoerige notulen te publiceren en zowel
intern, voor het Parlement en de andere
instellingen, als extern, voor de burgers,
de toegang tot informatie te waarborgen,
en dan met name informatie die
betrekking heeft op het systeem van
aanbesteding en onderaanbesteding, de
resultaten van interne onderzoeken en de
selectie, monitoring en evaluatie van
activiteiten en programma's;
Or. en
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A8-0411/9

Amendement 9
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
Ontwerpresolutie

Amendement

15.
benadrukt dat de standpunten die de
lidstaten tijdens het EU-wetgevingsproces
innemen binnen de Raad, moeten worden
geregistreerd en tijdig en op toegankelijke
wijze openbaar moeten worden gemaakt,
aangezien de medewetgevers, zoals in elk
stelsel dat gebaseerd is op het beginsel van
democratische legitimiteit, zich jegens het
publiek moeten verantwoorden voor hun
handelingen; is van mening dat een grotere
verantwoordingsplicht in de Raad over de
standpunten van de nationale regeringen
met betrekking tot EU‑ wetgeving, met
inbegrip van het proactief toegankelijk
maken van wetgevingsdocumenten voor
het publiek terwijl het wetgevingsproces
nog gaande is, ertoe zou bijdragen het
gebrek aan transparantie in de
besluitvorming aan te pakken en het
gebruik om Brussel de schuld te geven
voor besluiten die uiteindelijk door de
nationale regeringen zelf worden genomen,
de wind uit de zeilen te halen; eist dat de
Raad overeenkomstig
artikel 15, lid 3, VWEU zijn
vertrouwelijkheidsbeleid herziet om voor
een zo groot mogelijke transparantie van
zijn werkzaamheden te zorgen;

15.
benadrukt dat de standpunten die de
lidstaten tijdens het EU-wetgevingsproces
innemen binnen de Raad, moeten worden
geregistreerd en tijdig en op toegankelijke
wijze openbaar moeten worden gemaakt,
aangezien de medewetgevers, zoals in elk
stelsel dat gebaseerd is op het beginsel van
democratische legitimiteit, zich jegens het
publiek moeten verantwoorden voor hun
handelingen; is van mening dat een grotere
verantwoordingsplicht in de Raad over de
standpunten van de nationale regeringen
met betrekking tot EU‑ wetgeving, met
inbegrip van het toegankelijk maken van
wetgevingsdocumenten voor het publiek,
ertoe zou bijdragen het gebrek aan
transparantie in de besluitvorming aan te
pakken en het gebruik om Brussel de
schuld te geven voor besluiten die
uiteindelijk door de nationale regeringen
zelf worden genomen, de wind uit de
zeilen te halen; eist dat de Raad
overeenkomstig artikel 15, lid 3, VWEU
zijn vertrouwelijkheidsbeleid herziet om
voor een zo groot mogelijke transparantie
van zijn werkzaamheden te zorgen;

Or. en

AM\1171301NL.docx

NL

PE631.567v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

5.12.2018

A8-0411/10

Amendement 10
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie
Verslag
Eleonora Evi
Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017
(2018/2105(INI))

A8-0411/2018

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
Ontwerpresolutie

Amendement

16.
verzoekt de Commissie te zorgen
voor maximale transparantie en toegang tot
documenten en informatie met betrekking
tot de EU‑ pilotprocedures, in ieder geval
in verband met ontvangen
verzoekschriften, en voor volledige
transparantie en volledige toegang met
betrekking tot de EU-pilot- en
inbreukprocedures die reeds zijn
beëindigd;

16.
verzoekt de Commissie te zorgen
voor een zo hoog mogelijk niveau van
transparantie en toegang tot documenten en
informatie met betrekking tot de EUpilotprocedures, in ieder geval in verband
met ontvangen verzoekschriften en EUpilot- en inbreukprocedures die reeds zijn
beëindigd;

Or. en
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