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NL In verscheidenheid verenigd NL

7.2.2019 A8-0050/1/rev

Amendement 1/rev
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(4 bis) Als de ombudsman van oordeel is 
dat een instelling niet op de juiste wijze 
uitvoering geeft aan een rechterlijke 
uitspraak, kan hij aanbevelingen doen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2/rev

Amendement 2/rev
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De ombudsman moet toegang 
hebben tot alle elementen die nodig zijn 
voor de uitoefening van zijn ambt. Daartoe 
moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie verplicht worden de 
ombudsman alle inlichtingen te 
verstrekken waarom deze verzoekt, 
onverminderd de verplichtingen die 
krachtens Verordening (EU) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad op 
de ombudsman rusten2. Toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten 
moet uitsluitend worden verleend indien de 
regels inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie van de betrokken 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie worden nageleefd. De instellingen, 
organen of instanties die gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
moeten de ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte stellen. Voor de 
tenuitvoerlegging van de regels inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
door de betrokken instellingen, organen of 
instanties van de Unie, moet de 
ombudsman vooraf met de betrokken 
instellingen, organen of instanties 
overeenstemming bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van 
gerubriceerde gegevens of documenten en 
andere informatie die onder de 

(8) De ombudsman moet toegang 
hebben tot alle elementen die nodig zijn 
voor de uitoefening van zijn ambt. Daartoe 
moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie verplicht worden de 
ombudsman alle inlichtingen te 
verstrekken waarom deze verzoekt, 
onverminderd de verplichtingen die 
krachtens Verordening (EU) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad op 
de ombudsman rusten2. Toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten 
moet uitsluitend worden verleend indien de 
regels inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie van de betrokken 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie worden nageleefd. De instellingen, 
organen of instanties die gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
moeten de ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte stellen. Voor de 
tenuitvoerlegging van de regels inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
door de betrokken instellingen, organen of 
instanties van de Unie, moet de 
Ombudsman vooraf met de betrokken 
instellingen, organen of instanties 
overeenstemming bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van 
gerubriceerde gegevens of documenten. 
Indien de ombudsman van oordeel is dat de 
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verplichting inzake beroepsgeheim valt. 
Indien de ombudsman van oordeel is dat de 
gevraagde bijstand niet wordt verleend, 
moet hij hiervan melding maken aan het 
Europees Parlement, dat passende stappen 
dient te ondernemen.

gevraagde bijstand niet wordt verleend, 
moet hij hiervan melding maken aan het 
Europees Parlement, dat passende stappen 
dient te ondernemen.

_________________ _________________
2 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement 
en de Raad en de Commissie (PB L 145 
van 31.5.2001, blz. 43).

2 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement 
en de Raad en de Commissie (PB L 145 
van 31.5.2001, blz. 43).

Or. en


