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NL In verscheidenheid verenigd NL

20.3.2019 A8-0110/2

Amendement 2
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Commissie en uitvoerende agentschappen
(2018/2166(DEC))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. roept de Commissie in dit verband 
op een volledig onderzoek in te stellen naar 
de belangenconflicten van de Tsjechische 
premier, zoals geëist in de resolutie van het 
Europees Parlement van december 2018, 
en tevens onderzoek te doen naar zijn 
eigenaarschap in de mediasector, en 
conclusies te trekken uit deze zaak;

39. roept de Commissie in dit verband 
op een volledig onderzoek in te stellen naar 
de belangenconflicten van de Tsjechische 
premier, zoals geëist in de resolutie van het 
Europees Parlement van december 2018, 
en zonder uitstel krachtig op te treden 
naar aanleiding van haar bevindingen, en 
tevens onderzoek te doen naar zijn 
eigenaarschap in de mediasector, en 
conclusies te trekken uit deze zaak;

Or. en
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20.3.2019 A8-0110/3

Amendement 3
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0110/2019
Inés Ayala Sender
Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Commissie en uitvoerende agentschappen
(2018/2166(DEC))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 182

Ontwerpresolutie Amendement

182. herinnert er in dit verband aan dat 
de Ombudsman in haar aanbeveling in de 
gezamenlijke zaken 488/2018/KR en 
514/2018/KR vier gevallen van wanbeheer 
heeft vastgesteld; merkt op dat de 
conclusies van de Ombudsman grotendeels 
overeenkomen met die van het Europees 
Parlement en dat zij het eens is met het 
oordeel van het Europees Parlement dat 
met de dubbele benoeming "de grenzen 
van de wet zijn opgezocht en mogelijk 
zelfs overschreden"; benadrukt de 
definitieve aanbeveling van de 
Ombudsman aan de Commissie dat de 
Commissie een specifieke procedure moet 
ontwikkelen voor haar secretaris-generaal, 
die losstaat van en onafhankelijk is van 
andere benoemingen op hoog niveau; 
betreurt daarom het uitdagende antwoord 
van de Commissie aan de Europese 
Ombudsman van 3 december 2018, waaruit 
blijkt dat er nauwelijks aandacht is voor de 
punten die de Ombudsman naar aanleiding 
van het onderzoek van 11 000 bladzijden 
documentatie door de Ombudsman aan de 
orde heeft gesteld;

182. herinnert er in dit verband aan dat 
de Ombudsman in haar aanbeveling in de 
gezamenlijke zaken 488/2018/KR en 
514/2018/KR vier gevallen van wanbeheer 
heeft vastgesteld; merkt op dat de 
conclusies van de Ombudsman grotendeels 
overeenkomen met die van het Europees 
Parlement en dat zij het eens is met het 
oordeel van het Europees Parlement dat 
met de dubbele benoeming "de grenzen 
van de wet zijn opgezocht en mogelijk 
zelfs overschreden"; benadrukt de 
definitieve aanbeveling van de 
Ombudsman aan de Commissie dat de 
Commissie een specifieke procedure moet 
ontwikkelen voor haar secretaris-generaal, 
die losstaat van en onafhankelijk is van 
andere benoemingen op hoog niveau; 
betreurt daarom het uitdagende antwoord 
van de Commissie aan de Europese 
Ombudsman van 3 december 2018, waaruit 
blijkt dat er nauwelijks aandacht is voor de 
punten die de Ombudsman naar aanleiding 
van het onderzoek van 11 000 bladzijden 
documentatie door de Ombudsman aan de 
orde heeft gesteld; verzoekt het volgende 
college van commissarissen en zijn 
voorzitter de benoeming te herzien in het 
licht van de bevindingen van de 
Ombudsman en de resolutie van het 
Parlement;
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Or. en


