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5.12.2018 A8-0411/11 

Ändringsförslag  11 

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 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet upprepar sitt 

krav på ett centralt nav för insyn för alla 

EU:s institutioner och byråer. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Ändringsförslag  12 

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 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet. 

Parlamentet betonar vikten av att anta en 

lämplig lagstiftningsakt för att göra EU:s 

öppenhetsregister obligatoriskt och rättsligt 

bindande för alla EU-institutioner och EU-

organ samt företrädare för intressegrupper, 

så att man säkerställer full insyn i 

lobbyverksamheten. 

19. Europaparlamentet stöder 

ombudsmannens åtagande att förbättra 

insynen i EU:s lobbyverksamhet. 

Parlamentet betonar vikten av att anta en 

lämplig lagstiftningsakt för att göra EU:s 

öppenhetsregister obligatoriskt och rättsligt 

bindande för alla EU-institutioner och EU-

organ samt företrädare för intressegrupper, 

så att man säkerställer högsta möjliga nivå 

vad gäller insyn i lobbyverksamheten. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Ändringsförslag  13 

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 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet betonar vikten 

av att regelbundet uppdatera och kraftigt 

förbättra kvaliteten på data i EU:s 

öppenhetsregister, bland annat genom att 

tvinga juristbyråer som bedriver 

lobbyverksamhet att uppge alla 

uppdragsgivare. Parlamentet understryker 

behovet av att kostnadsfritt tillhandahålla 

all information om lobbypåverkan till 

allmänheten på ett begripligt och 

lättillgängligt sätt. Parlamentet anser att 

full insyn i finansieringen av alla 

intresseorganisationer måste säkerställas. 

Parlamentet fordrar att organisationer 

som bryter mot de så kallade 

svängdörrsreglerna ska utestängas från 

öppenhetsregistret. 

20. Europaparlamentet betonar vikten 

av att regelbundet uppdatera och kraftigt 

förbättra kvaliteten på data i EU:s 

öppenhetsregister. Parlamentet anser att 

professionella konsultfirmor, juristbyråer 

och fristående konsulter bör ange den 

exakta omfattningen på den verksamhet 
som omfattas av registret, samtidigt som 

parlamentet är medvetet om att vissa 

enskilda personer kan hindras av 

nationell lagstiftning i vissa 

medlemsstater från att uppfylla 

öppenhetsregistrets krav. Parlamentet 

anser att full insyn i finansieringen av alla 

intresseorganisationer måste säkerställas.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0411/14 

Ändringsförslag  14 

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 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet framhåller 

ombudsmannens slutsatser att ECB:s 

ordförandes fortsatta medlemskap i G30 

utgjort ett administrativt missförhållande, 

eftersom det gett upphov till en allmän 

uppfattning att ECB:s oberoende ställning 

gentemot privata ekonomiska intressen 

skulle kunna äventyras. Parlamentet 

betonar att ledamöterna i ECB:s direktion 

bör avstå från att samtidigt vara 

medlemmar av forum eller andra 

organisationer där det också ingår chefer 

från banker som ECB utövar tillsyn över. 
Parlamentet noterar ombudsmannens 

rekommendationer av den 15 januari 

2018 om medverkan av ECB:s ordförande 

och ledamöter i dess beslutande organ 

inom G30, och uppmanar ECB att ändra 

de relevanta bestämmelserna för att 

säkerställa att de högsta standarderna för 

etik och redovisningsskyldighet 

genomförs i praktiken. 

21. Europaparlamentet upprepar att 

ECB:s oberoende ger ledamöterna i 

direktionen frihet att baserat på respekt 

för lämpliga bestämmelser om 

ansvarsskyldighet fatta ansvarsfulla 

beslut om att delta i forum, även sådana 

som inte är öppna för allmänheten, om de 

anser det vara nödvändigt för att 

säkerställa bästa möjliga genomförande 

av ECB:s penningpolitik. Parlamentet 

noterar ombudsmannens yttrande av den 5 

juli 2018. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Ändringsförslag  15 

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 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet anser att 

kommissionen inte respekterade 

principerna om öppenhet, etik och 

rättssäkerhet i det förfarande som den 

använde för att utse Martin Selmayr till 

sin nya generalsekreterare. Parlamentet 

beklagar djupt kommissionens beslut att 

utse Martin Selmayr till sin nya 

generalsekreterare utan att ta hänsyn till 

den omfattande och utbredda kritiken 

från unionsmedborgarna och den skada 

som detta orsakat EU:s anseende i stort. 

Parlamentet understryker att Martin 

Selmayr måste avgå som 

generalsekreterare för kommissionen, och 
uppmanar kommissionen att tillämpa ett 

nytt förfarande för att utnämna sin 

generalsekreterare, så att man säkerställer 

att de högsta standarderna i fråga om insyn, 

etik och rättssäkerhet upprätthålls. 

22. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillämpa ett nytt 

förfarande för att utnämna sin 

generalsekreterare, så att man säkerställer 

att de högsta standarderna i fråga om insyn, 

etik och rättssäkerhet upprätthålls. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Ändringsförslag  16 

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 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet uppmanar 

ombudsmannen att fortsätta sitt arbete med 

att stärka de etiska reglerna inom EU:s 

institutioner för att lösa 

”svängdörrsproblematiken”, att se till att 

namnen på samtliga högre EU-tjänstemän 

som varit inblandade offentliggörs snarast, 

och att garantera fullständig insyn i all 

information om detta. Parlamentet ser fram 

emot ombudsmannens analys av hur 

kommissionen genomfört hennes riktlinjer 

och förslag angående en förbättrad 

hantering av ”svängdörrssituationer”, bland 

annat möjligheten att anta lagstiftning för 

att förebygga och sanktionera sådana 

situationer och eventuella oegentligheter. 

23. Europaparlamentet uppmanar 

ombudsmannen att fortsätta sitt arbete med 

att stärka de etiska reglerna inom EU:s 

institutioner för att lösa 

”svängdörrsproblematiken”, att se till att 

namnen på samtliga högre EU-tjänstemän 

som varit inblandade offentliggörs snarast, 

och att garantera högsta möjliga nivå vad 

gäller insyn i all information om detta. 

Parlamentet ser fram emot 

ombudsmannens analys av hur 

kommissionen genomfört hennes riktlinjer 

och förslag angående en förbättrad 

hantering av ”svängdörrssituationer”, bland 

annat möjligheten att anta lagstiftning för 

att förebygga och sanktionera sådana 

situationer och eventuella oegentligheter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Ändringsförslag  17 

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 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet uppmanar 

återigen kommissionen att garantera 

proaktivt offentliggörande av och 

fullständig insyn i information om före 

detta kommissionsledamöters 

sysselsättning efter mandattiden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

säkerställa att den etiska kommittén är helt 

oberoende och redovisningsskyldig, och 

uppmuntrar ombudsmannen att fortsätta att 

utvärdera och rapportera eventuella 

intressekonflikter hos den etiska 

kommitténs ledamöter. 

27. Europaparlamentet uppmanar 

återigen kommissionen att garantera 

proaktivt offentliggörande av och högsta 

möjliga nivå vad gäller insyn i information 

om före detta kommissionsledamöters 

sysselsättning efter mandattiden. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

säkerställa att den etiska kommittén är helt 

oberoende och redovisningsskyldig, och 

uppmuntrar ombudsmannen att fortsätta att 

utvärdera och rapportera eventuella 

intressekonflikter hos den etiska 

kommitténs ledamöter. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Ändringsförslag  18 

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 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet gratulerar 

ombudsmannen till hennes strategiska 

undersökning av insynen i rådets 

lagstiftningsprocess (OI/2/2017/TE) men 

beklagar att rådet inte kommenterat 

resultaten inom utsatt tidsfrist. Parlamentet 

påpekar att detta tyvärr är ett 

återkommande problem som ständigt 

framgår även av klagomål som inkommer 

till ombudsmannen. Parlamentet menar 

dessutom att denna fråga bör anses vara av 

stor betydelse för unionens demokratiska 

liv och medborgarnas effektiva deltagande 

runtom i Europa, eftersom den utgör ett 

hinder för uppfyllandet av målen i de 

grundläggande fördragen och i stadgan om 

de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet noterar i detta sammanhang 

att ombudsmannen i ett ärende på senare 

tid (1272/2017/LP – avseende rådets 

vägran att ge allmänheten tillgång till sin 

juridiska avdelnings yttrande över ett 

interinstitutionellt avtal om 

öppenhetsregistret) kommit fram till att 

denna fråga hotar principen om 

institutionell balans och strider mot 

grundläggande praxis för ömsesidigt 

lojalt samarbete. Parlamentet påpekar att 

det är omöjligt att utföra 

efterhandskontroller på ad hoc-basis efter 

det att en begäran har avslagits. 

28. Europaparlamentet gratulerar 

ombudsmannen till hennes strategiska 

undersökning av insynen i rådets 

lagstiftningsprocess (OI/2/2017/TE) men 

beklagar att rådet inte kommenterat 

resultaten inom utsatt tidsfrist. Parlamentet 

påpekar att detta tyvärr är ett 

återkommande problem som ständigt 

framgår även av klagomål som inkommer 

till ombudsmannen. Parlamentet menar 

dessutom att denna fråga bör anses vara av 

stor betydelse för unionens demokratiska 

liv och medborgarnas effektiva deltagande 

runtom i Europa, eftersom den utgör ett 

hinder för uppfyllandet av målen i de 

grundläggande fördragen och i stadgan om 

de grundläggande rättigheterna. 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Ändringsförslag  19 

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 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

med kraft ombudsmannen att inleda en 

strategisk undersökning för att utvärdera 

om EU:s institutioner, organ och byråer 

såsom Europeiska kemikaliemyndigheten 

(Echa), Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa) och EMA 

säkerställer att insamlingen, 

granskningen och offentliggörandet av 

vetenskaplig evidens är helt oberoende, 

öppen, opartisk, noggrann och fri från 

intressekonflikter, och om det finns 

lämpliga policyer och 

rättssäkerhetsgarantier, exempelvis för att 

hantera genetiskt modifierade 

organismer, glyfosat, bekämpningsmedel, 

fytosanitära produkter och 

biocidprodukter samt läkemedel. 

Parlamentet föreslår i detta hänseende en 

fortsatt undersökning av de vetenskapliga 

kommittéernas och panelernas 

sammansättning och urvalsförfaranden 

vid dessa byråer, för att garantera att de 

är fullständigt oberoende och för att 

införa de mest strikta mekanismer för att 

förhindra alla former av 

intressekonflikter. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Ändringsförslag  20 

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 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet önskar att 

ombudsmannen ska få ökade ekonomiska 

och mänskliga resurser så att kontoret 

kan hantera nuvarande och framtida 

arbetsbörda, och upprätthålla sin 

grundläggande plikt att förbättra de 

administrativa rutinerna inom EU, 

eftersom förvaltningstjänsterna är av 

avgörande betydelse för unionens 

medborgare. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Ändringsförslag  21 

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 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet betonar 

behovet av att ombudsmannen undersöker 

intressekonflikten mellan kommissionens 

roll i trojkan och kommissionens ansvar i 

egenskap av väktare av fördragen och av 

unionens regelverk. 

utgår 

Or. en 

 

 


