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5.12.2018 A8-0411/11 

Amendement  11 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. herhaalt zijn verzoek om een 

centrale transparantiehub voor alle EU-

instellingen en -agentschappen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Amendement  12 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. steunt de inspanningen van de 

Ombudsman ter verbetering van de 

transparantie van lobbyactiviteiten op EU-

niveau; benadrukt het belang een passende 

wetgevingshandeling aan te nemen om het 

transparantieregister van de EU verplicht te 

stellen en juridisch bindend te maken voor 

alle instellingen en agentschappen van de 

EU en belangenvertegenwoordigers, om te 

zorgen voor volledige transparantie van 

lobbyactiviteiten; 

19. steunt de inspanningen van de 

Ombudsman ter verbetering van de 

transparantie van lobbyactiviteiten op EU-

niveau; benadrukt het belang een passende 

wetgevingshandeling aan te nemen om het 

transparantieregister van de EU verplicht te 

stellen en juridisch bindend te maken voor 

alle instellingen en agentschappen van de 

EU en belangenvertegenwoordigers, om te 

zorgen voor een zo hoog mogelijk niveau 

van transparantie van lobbyactiviteiten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Amendement  13 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt het belang van 

regelmatige actualisering en aanzienlijke 

verbetering van de nauwkeurigheid van de 

gegevens betreffende het 

transparantieregister van de EU, met 

inbegrip van de verplichting voor 

advocatenkantoren die lobbywerk 

verrichten om al hun cliënten aan te 

geven; benadrukt dat alle informatie over 

de invloed van lobbyisten kosteloos, 

volledig begrijpelijk en gemakkelijk 

toegankelijk voor het publiek moet zijn; is 

van mening dat moet worden gezorgd voor 

volledige transparantie van de financiering 

van alle belangenvertegenwoordigers; 

dringt erop aan dat elke organisatie die de 

regels inzake draaideurconstructies 

overtreedt, wordt geschorst van het 

transparantieregister; 

20. benadrukt het belang van 

regelmatige actualisering en aanzienlijke 

verbetering van de nauwkeurigheid van de 

gegevens betreffende het 

transparantieregister van de EU; is van 

mening dat professionele adviesbureaus, 

advocatenkantoren en zelfstandige 

adviseurs moeten vermelden wat de 

precieze omvang is van de activiteiten die 

onder het register vallen, waarbij 

onderkend moet worden dat bepaalde 

personen wegens nationale wetgeving in 

sommige lidstaten niet in staat zijn om 

aan de vereisten van het 

transparantieregister te voldoen; is van 

mening dat moet worden gezorgd voor 

volledige transparantie van de financiering 

van alle belangenvertegenwoordigers;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Amendement  14 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. wijst op de bevindingen van de 

Ombudsman waarin de voortzetting van 

het G30-lidmaatschap van de president 

van de ECB als wanbeheer is aangemerkt 

aangezien dit aanleiding gaf tot een 

publieke perceptie dat de 

onafhankelijkheid van de ECB van 

particuliere financiële belangen in het 

gedrang kan komen; benadrukt dat de 

leden van de raad van bestuur van het 

ECB niet tegelijk lid mogen zijn van fora 

of andere organisaties waarin ook 

bestuurders van door de ECB 

gecontroleerde banken zitting hebben; 

neemt kennis van de aanbevelingen van 

de Ombudsman van 15 januari 2018 over 

de betrokkenheid van de president van de 

ECB en leden van haar besluitvormende 

organen bij de G30 en dringt er bij de 

ECB op aan de relevante regels te 

wijzigen om ervoor te zorgen dat de 

hoogste normen op het gebied van ethiek 

en verantwoordingsplicht concreet 

worden uitgevoerd; 

21. herhaalt dat de onafhankelijkheid 

van de ECB de leden van de raad van 

bestuur de vrijheid biedt om, met 

eerbiediging van de geldende regels 

inzake verantwoording, verantwoorde 

besluiten te nemen over deelname aan 

fora, waaronder fora die niet toegankelijk 

zijn voor het grote publiek, als zij van 

oordeel zijn dat dit noodzakelijk is met het 

oog op een zo goed mogelijke uitvoering 
van het monetaire beleid van de ECB; 

neemt kennis van het advies van de 

Ombudsman d.d. 5 juli 2018; 

Or. en 



 

AM\1171303NL.docx  PE631.567v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0411/15 

Amendement  15 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is van mening dat de Commissie in 

de procedure om Martin Selmayr tot haar 

nieuwe secretaris-generaal te benoemen 

de beginselen van transparantie, ethiek en 

de rechtsstaat niet heeft geëerbiedigd; 

betreurt het besluit van de Commissie om 

de heer Selmayr toch aan te stellen als 

haar nieuwe secretaris-generaal, ondanks 

de ernstige, wijdverbreide kritiek van EU-

burgers en de reputatieschade voor de 

gehele EU; onderstreept dat de heer 

Selmayr moet aftreden als secretaris-

generaal van de Commissie en verzoekt de 

Commissie om voor de benoeming van 

haar secretaris-generaal een nieuwe 

procedure vast te stellen, die waarborgt dat 

de hoogste normen van transparantie, 

ethiek en de rechtsstaat worden toegepast; 

22. verzoekt de Commissie om voor de 

benoeming van haar secretaris-generaal 

een nieuwe procedure vast te stellen, die 

waarborgt dat de hoogste normen van 

transparantie, ethiek en de rechtsstaat 

worden toegepast; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Amendement  16 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. verzoekt de Ombudsman zich 

ervoor te blijven inzetten dat de ethische 

regels binnen de EU‑ instellingen worden 

versterkt teneinde draaideurkwesties op te 

lossen en volledige transparantie over alle 

hiermee samenhangende informatie te 

waarborgen, waaronder de snelle 

bekendmaking van de namen van alle 

betrokken hooggeplaatste 

EU‑ ambtenaren; ziet uit naar de analyse 

van de Ombudsman over de wijze waarop 

de Commissie haar richtsnoeren ten uitvoer 

legt en naar voorstellen om de aanpak van 

draaideurgevallen te verbeteren, onder 

meer door te voorzien in de mogelijkheid 

om wettelijke voorschriften aan te nemen 

teneinde dergelijke situaties en mogelijk 

misbruik te voorkomen en te bestraffen; 

23. verzoekt de Ombudsman zich 

ervoor te blijven inzetten dat de ethische 

regels binnen de EU‑ instellingen worden 

versterkt teneinde draaideurkwesties op te 

lossen en een zo hoog mogelijk niveau van 

transparantie over alle hiermee 

samenhangende informatie te waarborgen, 

waaronder de snelle bekendmaking van de 

namen van alle betrokken hooggeplaatste 

EU‑ ambtenaren; ziet uit naar de analyse 

van de Ombudsman over de wijze waarop 

de Commissie haar richtsnoeren ten uitvoer 

legt en naar voorstellen om de aanpak van 

draaideurgevallen te verbeteren, onder 

meer door te voorzien in de mogelijkheid 

om wettelijke voorschriften aan te nemen 

teneinde dergelijke situaties en mogelijk 

misbruik te voorkomen en te bestraffen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Amendement  17 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om te zorgen voor proactieve 

publicatie en volledige transparantie met 

betrekking tot de werkzaamheden van 

voormalige leden van de Commissie na 

hun ambtstermijn; verzoekt de Commissie 

ervoor te zorgen dat de ethische commissie 

geheel onafhankelijk is en volledige 

rekenschap aflegt en moedigt de 

Ombudsman aan door te gaan met de 

beoordeling van en verslaggeving over 

mogelijke belangenconflicten van de leden 

van de ethische commissie; 

27. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om te zorgen voor proactieve 

publicatie en een zo hoog mogelijk niveau 

transparantie met betrekking tot de 

werkzaamheden van voormalige leden van 

de Commissie na hun ambtstermijn; 

verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 

dat de ethische commissie geheel 

onafhankelijk is en volledige rekenschap 

aflegt en moedigt de Ombudsman aan door 

te gaan met de beoordeling van en 

verslaggeving over mogelijke 

belangenconflicten van de leden van de 

ethische commissie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Amendement  18 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. feliciteert de Ombudsman met zijn 

strategisch onderzoek naar de transparantie 

van het wetgevingsproces in de Raad 

(OI/2/2017/TE) en betreurt het dat de Raad 

niet binnen de gestelde termijn op de 

bevindingen heeft gereageerd; merkt op dat 

dit helaas een terugkerend thema is dat 

voortdurend onder de aandacht wordt 

gebracht in bij de Ombudsman ingediende 

klachten; is voorts van mening dat deze 

aangelegenheid als erg belangrijk moet 

worden beschouwd voor het democratisch 

bestel van de Unie en de effectieve 

deelname van burgers op het gehele 

continent, aangezien de naleving van de 

constitutionele verdragen en het Handvest 

van de grondrechten hierdoor wordt 

belemmerd; neemt kennis in dit verband 

van de bevindingen van de Ombudsman 

in een recente zaak (1272/2017/LP – de 

weigering van de Raad om het publiek 

toegang te geven tot het advies van de 

Juridische Dienst inzake een 

interinstitutioneel akkoord over het 

transparantieregister) waarin wordt 

gesuggereerd dat de kwestie een 

bedreiging vormt voor het beginsel van 

institutioneel evenwicht en de essentiële 

praktijk van de wederzijdse loyale 

samenwerking in het gedrang brengt; 

wijst erop dat het onmogelijk is om na de 

28. feliciteert de Ombudsman met haar 

strategisch onderzoek naar de transparantie 

van het wetgevingsproces in de Raad 

(OI/2/2017/TE) en betreurt het dat de Raad 

niet binnen de gestelde termijn op de 

bevindingen heeft gereageerd; merkt op dat 

dit helaas een terugkerend thema is dat 

voortdurend onder de aandacht wordt 

gebracht in bij de Ombudsman ingediende 

klachten; is voorts van mening dat deze 

aangelegenheid als erg belangrijk moet 

worden beschouwd voor het democratisch 

bestel van de Unie en de effectieve 

deelname van burgers op het gehele 

continent, aangezien de naleving van de 

constitutionele verdragen en het Handvest 

van de grondrechten hierdoor wordt 

belemmerd; 
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afwijzing van een verzoek achteraf en op 

ad‑ hocbasis een controle uit te voeren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Amendement  19 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt er bij de Ombudsman op 

aan een strategisch onderzoek in te stellen 

om na te gaan of de instellingen, organen 

en instanties van de EU, zoals het 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen (ECHA), de Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid (EFSA) en het 

EMA, ervoor zorgen dat het verzamelen, 

onderzoeken en publiceren van 

wetenschappelijk bewijs op volledig 

onafhankelijke, transparante, 

onpartijdige en accurate wijze en zonder 

belangenconflicten verloopt, en of het 

juiste beleid en de juiste procedurele 

waarborgen zijn ingevoerd, met name 

wanneer het gaat om ggo's, glyfosaat, 

pesticiden, fytosanitaire producten, 

biociden en geneesmiddelen; stelt in dat 

verband voor de samenstelling en 

selectieprocedures van de 

wetenschappelijke comités en panels van 

deze agentschappen nader te onderzoeken 

teneinde hun volledige onafhankelijkheid 

te waarborgen en te voorzien in de meest 

strikte mechanismen om mogelijke 

belangenconflicten te voorkomen; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Amendement  20 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. verzoekt om meer financiële en 

personele middelen beschikbaar te stellen 

aan het bureau van de Ombudsman zodat 

deze beter het hoofd kan bieden aan de 

huidige en toekomstige werklast in 

verband met zijn cruciale taak om goede 

administratieve praktijken binnen de EU 

te bevorderen, een dienst die van vitaal 

belang is voor de burgers van de Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Amendement  21 

Peter Jahr 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017 

(2018/2105(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. benadrukt dat de Ombudsman het 

belangenconflict moet onderzoeken tussen 

de rol van de Commissie in de Trojka en 

haar verantwoordelijkheid als hoedster 

van de Verdragen en het acquis; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


