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6.2.2019 A8-0050/22

Amendement 22
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 1 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij de uitvoering van de in de 
Verdragen en in deze verordening 
genoemde taken mag de ombudsman niet 
interveniëren in een procedure voor een 
rechterlijke instantie en evenmin de 
gegrondheid van een rechterlijke beslissing 
of de bevoegdheid van een rechterlijke 
instantie om een uitspraak te doen, in 
twijfel trekken.

3. Bij de uitvoering van de in de 
Verdragen en in deze verordening 
genoemde taken mag de ombudsman niet 
interveniëren in een procedure voor een 
rechterlijke instantie en evenmin de 
gegrondheid van een rechterlijke beslissing 
of de bevoegdheid van een rechterlijke 
instantie om een uitspraak te doen, in 
twijfel trekken. De Ombudsman kan zich 
overeenkomstig artikel 40 van het statuut 
van het Hof van Justitie voegen in een 
voor het Hof van Justitie van de Europese 
Unie aanhangig rechtsgeding.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/23

Amendement 23
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Elke burger van de Unie of elke 
natuurlijke of rechtspersoon met 
verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat van de Unie heeft het recht zich 
rechtstreeks of via een lid van het Europees 
Parlement tot de ombudsman te wenden 
met een klacht over een geval van 
wanbeheer bij het optreden van de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie, met uitzondering van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bij de 
uitoefening van zijn gerechtelijke taak. 
Zodra de ombudsman een klacht heeft 
ontvangen, stelt hij de betrokken instelling 
of instantie of het betrokken orgaan 
hiervan onmiddellijk in kennis.

2. Elke burger van de Unie of elke 
natuurlijke of rechtspersoon met 
verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat van de Unie heeft het recht zich 
rechtstreeks of via een lid van het Europees 
Parlement tot de ombudsman te wenden 
met een klacht over een geval van 
wanbeheer bij het optreden van de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie, met uitzondering van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie bij de 
uitoefening van zijn gerechtelijke taak. 
Zodra de ombudsman een klacht heeft 
ontvangen, stelt hij de betrokken instelling 
of instantie of het betrokken orgaan 
hiervan onmiddellijk in kennis, met 
inachtneming van de EU-normen inzake 
gegevensbescherming.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/24

Amendement 24
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 2 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Wanneer de ombudsman vanwege 
een lopende of afgeronde gerechtelijke 
procedure over de feiten die aan de klacht 
ten grondslag liggen een klacht niet-
ontvankelijk moet verklaren of moet 
stoppen met de behandeling ervan, 
worden de resultaten van het onderzoek dat 
hij eventueel reeds heeft verricht ter zijde 
gelaten.

7. Wanneer de ombudsman vanwege 
een lopende of afgeronde gerechtelijke 
procedure over de feiten die aan de klacht 
ten grondslag liggen de behandeling van 
de klacht kan opschorten of tussentijdse 
aanbevelingen kan doen, kunnen de 
resultaten van het onderzoek dat hij 
eventueel reeds heeft verricht op 
vertrouwelijke wijze en indien de 
bevoegde autoriteit hierom vraagt, aan de 
bevoegde autoriteit worden gepresenteerd.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/25

Amendement 25
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 2 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Bij de ombudsman kunnen slechts 
klachten worden ingediend over de 
arbeidsverhoudingen tussen de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en hun ambtenaren en andere 
personeelsleden, indien alle mogelijkheden 
tot het indienen van interne administratieve 
verzoeken en klachten, met name de 
procedures bedoeld in artikel 90 van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Unie, vervat in Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad1 
("het Statuut"), door de betrokkene zijn 
uitgeput en nadat de termijnen voor 
beantwoording door de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan zijn verstreken.

8. Bij de ombudsman kunnen slechts 
klachten worden ingediend over de 
arbeidsverhoudingen tussen de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en hun ambtenaren en andere 
personeelsleden, indien alle mogelijkheden 
tot het indienen van interne administratieve 
verzoeken en klachten, met name de 
procedures bedoeld in artikel 90 van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Unie, vervat in Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad1 
("het Statuut"), door de betrokkene zijn 
uitgeput en nadat de termijnen voor 
beantwoording door de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan zijn verstreken en er geen 
antwoord is ontvangen, of indien de 
procedures duidelijk nutteloos zijn, of 
indien de betrokkene een andere persoon 
is die werkzaam is voor de instellingen 
van de Unie, die vanwege zijn status niet 
in staat is om deze procedures te volgen. 
Voor gevallen die betrekking hebben op 
intimidatie, met name seksuele 
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intimidatie, kan eveneens een 
uitzondering worden gemaakt.

__________________ __________________
1 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. 1 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/26

Amendement 26
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. De ombudsman kan, voordat hij 
aanbevelingen doet of in enig stadium 
daarna, een gestructureerde en 
regelmatige dialoog met de instellingen 
aangaan en openbare raadplegingen 
organiseren, en tevens de vooruitgang van 
de betrokken instelling systematisch 
analyseren en beoordelen en verdere 
aanbevelingen doen.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/27

Amendement 27
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De instellingen, organen en instanties van 
de Unie verstrekken de ombudsman alle 
informatie waarom hij heeft verzocht en 
verlenen hem toegang tot de betrokken 
dossiers. Bij het verlenen van toegang tot 
gerubriceerde gegevens of documenten 
worden de regels inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie van de betrokken 
instellingen, organen of instanties 
nageleefd.

De instellingen, organen en instanties van 
de Unie verstrekken de ombudsman alle 
informatie waarom hij heeft verzocht en 
verlenen hem toegang tot de betrokken 
dossiers. Toegang tot gerubriceerde 
gegevens of documenten wordt uitsluitend 
verleend als de regels inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
van de betrokken instellingen, organen of 
instanties worden nageleefd of indien 
geheimhouding is toegezegd.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/28

Amendement 28
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Verplichtingen in verband met gevoelige 
documenten mogen geen afbreuk doen 
aan het vermogen van de ombudsman om 
zijn taken en functies op doeltreffende 
wijze uit te voeren.

Or. en


