
 

AM\1171301SV.docx  PE631.567v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

5.12.2018 A8-0411/1 

Ändringsförslag  1 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. EU befinner sig alltjämt i den 

svåraste ekonomiska, sociala och politiska 

krisen sedan unionen grundades. EU-

institutionernas otillräckliga metoder för 

att ta itu med bristen på insyn i både EU:s 

beslutsprocess och i lobbyverksamheten, 

tillsammans med andra allvarliga etiska 

problem inom institutionerna, bidrar till 

att undergräva EU:s anseende. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/2 

Ändringsförslag  2 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl S 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

S. Den 25 oktober 2017 hölls ett möte 

mellan tidigare ordföranden Barroso och en 

av kommissionens sittande vice 

ordförande, vilket dokumenterades som ett 

officiellt möte med Goldman Sachs. 

Ombudsmannen noterade att mötets syfte 

inte tydligt framgick. Ombudsmannen 

betonade att det finns förståeliga farhågor 

för att den före detta ordföranden utnyttjar 

sin tidigare status och sina kontakter med 

före detta kolleger för att påverka och få 

tillgång till information. Detta fall väcker 

frågor om systemiska problem med 

kommissionens generella sätt att hantera 

sådana fall och om den etiska kommitténs 

oberoende. Parlamentet påpekar därför att 

det behövs skärpta regler på EU-nivå för 

att förhindra och bestraffa alla 

intressekonflikter inom EU:s institutioner 

och organ. 

S. Den 25 oktober 2017 hölls ett möte 

mellan tidigare ordföranden Barroso och en 

av kommissionens sittande vice 

ordförande, vilket dokumenterades som ett 

officiellt möte med Goldman Sachs. 

Ombudsmannen noterade att mötets syfte 

inte tydligt framgick. Ombudsmannen 

betonade att det finns förståeliga farhågor 

för att den före detta ordföranden utnyttjar 

sin tidigare status och sina kontakter med 

före detta kolleger för att påverka och få 

tillgång till information. Parlamentet 

påpekar därför att det behövs tydligare 

regler på EU-nivå för att förhindra och 

bestraffa alla intressekonflikter inom EU:s 

institutioner och organ. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/3 

Ändringsförslag  3 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Y 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. För beslut som rör människors 

hälsa och säkerhet och djurhälsa samt djur- 

och växtskydd bör EU:s institutioner, 

byråer och organ vara särskilt inriktade på 

medborgarna och anstränga sig för att stå 

till tjänst samt på ett korrekt sätt hantera 

allmänhetens farhågor och säkerställa 

fullständigt öppen, oberoende och 

noggrann insamling och utvärdering av 

vetenskaplig evidens. Den vetenskapliga 

evidens och de förfaranden som användes 

på EU-nivå och ledde till godkännandet av 

bland andra genetiskt modifierade 

organismer, bekämpningsmedel och 

glyfosat kritiserades hårt och utlöste en 

allmän offentlig debatt. 

Y. För beslut som rör människors 

hälsa och säkerhet och djurhälsa samt djur- 

och växtskydd bör EU:s institutioner, 

byråer och organ vara särskilt inriktade på 

medborgarna och anstränga sig för att stå 

till tjänst samt på ett korrekt sätt hantera 

allmänhetens farhågor vad gäller högsta 

möjliga nivå i fråga om öppenhet, 

oberoende och noggrannhet avseende 

insamling och utvärdering av vetenskaplig 

evidens. Den vetenskapliga evidens och de 

förfaranden som användes på EU-nivå och 

ledde till godkännandet av bland andra 

genetiskt modifierade organismer, 

bekämpningsmedel och glyfosat 

kritiserades hårt och utlöste en allmän 

offentlig debatt. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/4 

Ändringsförslag  4 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl AC 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

AC. Ombudsmannen har genomfört en 

undersökning av hur Martin Selmayr, 

dåvarande kanslichef för kommissionens 

ordförande, utnämndes till kommissionens 

generalsekreterare. Ombudsmannen 

underströk att kommissionen framställde 

tillsättningen av tjänsten som 

generalsekreterare som akut, utan att 

detta stämde med verkligheten, för att 

motivera varför den lediga tjänsten inte 

utlystes offentligt, och organiserade ett 

urvalsförfarande för en biträdande 

generalsekreterare, men inte för att direkt 

tillsätta den tjänsten utan för att kunna 

utnämna Martin Selmayr till 

generalsekreterare i ett snabbt 

tvåstegsförfarande. Ombudsmannen 

konstaterade fyra fall av administrativa 

missförhållanden i Martin Selmayrs 

utnämning på grund av kommissionens 

underlåtenhet att korrekt följa relevanta 

bestämmelser, såväl bokstavligen som i 

andemening. 

AC. Ombudsmannen har genomfört en 

undersökning av hur Martin Selmayr, 

dåvarande kanslichef för kommissionens 

ordförande, utnämndes till kommissionens 

generalsekreterare. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/5 

Ändringsförslag  5 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar vikten 

av maximal öppenhet och förbättrad 

tillgång för alla till handlingar som innehas 

av EU-institutionerna. Parlamentet 

framhäver ombudsmannens strukturella 

arbete för att avslöja misstänkta 

administrativa missförhållanden genom att 

undersöka varje enskilt fall och inleda allt 

fler undersökningar på eget initiativ. 

6. Europaparlamentet betonar vikten 

av högsta möjliga nivå vad gäller 

öppenhet och förbättrad tillgång för alla till 

handlingar som innehas av EU-

institutionerna. Parlamentet framhäver 

ombudsmannens strukturella arbete för att 

avslöja misstänkta administrativa 

missförhållanden genom att undersöka 

varje enskilt fall och inleda allt fler 

undersökningar på eget initiativ. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/6 

Ändringsförslag  6 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet inser behovet av 

full öppenhet i EU:s beslutsprocess, och 

berömmer ombudsmannens utredning av 

den brukliga praxisen för de informella 

förhandlingarna mellan de tre stora EU-

institutionerna (”trepartsmöten”). 

Parlamentet stöder offentliggörandet av 

alla handlingar från trepartsmöten i 

enlighet med domstolens domslut. 

12. Europaparlamentet inser behovet av 

högsta möjliga nivå vad gäller öppenhet i 

EU:s beslutsprocess, och berömmer 

ombudsmannens utredning av den brukliga 

praxisen för de informella förhandlingarna 

mellan de tre stora EU-institutionerna 

(”trepartsmöten”). Parlamentet stöder 

offentliggörandet av alla handlingar från 

trepartsmöten i enlighet med domstolens 

domslut. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/7 

Ändringsförslag  7 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är förvissat om 

att ombudsmannens rekommendationer om 

EIB:s öppenhetspolicy måste genomföras 

utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet 

uppmanar EIB att omedelbart avskaffa 

presumtionen om icke-tillgång 

beträffande information och handlingar 

som samlas in under revisioner, 

inspektioner och undersökningar, 

däribland de som inletts både under och 

efter fall av bedrägeri och korruption. 

13. Europaparlamentet är förvissat om 

att ombudsmannens rekommendationer om 

EIB:s öppenhetspolicy måste genomföras 

utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet 

påminner om att denna policy bygger på 

grundtanken att information ska göras 

tillgänglig och innebär att vem som helst 

kan få tillgång till EIB:s handlingar och 

information. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/8 

Ändringsförslag  8 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet begär att EIB-

gruppens offentlighetspolicy ska 

säkerställa allt större öppenhet när det 

gäller principerna för dess 

prissättningspolitik och styrningsorgan. 

Parlamentet begär att protokollen från 

sammanträdena i EIB-gruppens 

förvaltningskommitté ska offentliggöras. 

14. Europaparlamentet uppmanar EIB 

att ytterligare öka öppenheten, till 

exempel genom att offentliggöra 

detaljerade protokoll och ge tillgång till 

information både internt, till parlamentet 

och andra institutioner, och till 

allmänheten, särskilt med avseende på 

upphandlings- och 

underleverantörssystemet, resultaten av 

interna utredningar samt urval, 

övervakning och utvärdering av 

verksamhet och program. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/9 

Ändringsförslag  9 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet betonar att 

medlemsstaternas ställningstaganden i 

rådet under EU:s lagstiftningsprocess 

måste dokumenteras och offentliggöras på 

ett snabbt och tillgängligt sätt, eftersom det 

i alla system som bygger på principen om 

demokratisk legitimitet måste vara möjligt 

för allmänheten att ställa medlagstiftare till 

svars för deras handlingar. Parlamentet 

anser att ökad ansvarsskyldighet i rådet när 

det gäller de nationella regeringarnas 

ståndpunkter i fråga om EU-lagstiftning, 

bland annat genom att proaktivt göra 

lagstiftningshandlingar tillgängliga för 

allmänheten under pågående 

lagstiftningsprocess, skulle bidra till att 

åtgärda bristen på insyn i beslutsfattandet 

och dämpa tendensen att skylla på 

”Bryssel” när man är missnöjd med beslut 

som i slutändan faktiskt fattas av de 

nationella regeringarna själva. Parlamentet 

kräver att rådet, i enlighet med artikel 15.3 

i EUF-fördraget, ska se över sin 

sekretesspolicy för att säkerställa största 

möjliga insyn i sitt arbete. 

15. Europaparlamentet betonar att 

medlemsstaternas ställningstaganden i 

rådet under EU:s lagstiftningsprocess 

måste dokumenteras och offentliggöras på 

ett snabbt och tillgängligt sätt, eftersom det 

i alla system som bygger på principen om 

demokratisk legitimitet måste vara möjligt 

för allmänheten att ställa medlagstiftare till 

svars för deras handlingar. Parlamentet 

anser att ökad ansvarsskyldighet i rådet när 

det gäller de nationella regeringarnas 

ståndpunkter i fråga om EU-lagstiftning, 

bland annat genom att göra 

lagstiftningshandlingar tillgängliga för 

allmänheten, skulle bidra till att åtgärda 

bristen på insyn i beslutsfattandet och 

dämpa tendensen att skylla på ”Bryssel” 

när man är missnöjd med beslut som i 

slutändan faktiskt fattas av de nationella 

regeringarna själva. Parlamentet kräver att 

rådet, i enlighet med artikel 15.3 i EUF-

fördraget, ska se över sin sekretesspolicy 

för att säkerställa största möjliga insyn i sitt 

arbete. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/10 

Ändringsförslag  10 

Peter Jahr 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Betänkande om ombudsmannens årliga rapport för 2017 

(2018/2105(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa maximal 

insyn och tillgång till handlingar och 

information vad gäller EU Pilot-

förfaranden, åtminstone avseende mottagna 

framställningar, och fullständig insyn samt 

fullständig tillgång till EU Pilot-

förfaranden och överträdelseförfaranden 

som redan har avslutats. 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa högsta 

möjliga nivå avseende insyn och tillgång 

till handlingar och information vad gäller 

EU Pilot-förfaranden, åtminstone avseende 

mottagna framställningar, och även vad 

gäller EU Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden som redan har 

avslutats. 

Or. en 

 

 


