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8.1.2020 A9-0032/4

Amendement 4
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de Ombudsman 
een cruciale rol te vervullen heeft bij het 
waarborgen van verantwoordingsplicht van 
de EU-instellingen en de volledige 
transparantie en onpartijdigheid van het 
besluitvormingsproces en het bestuur van 
de EU, teneinde de rechten van de burgers 
te beschermen en daarmee hun vertrouwen 
in, hun betrokkenheid bij en deelname aan 
het democratisch leven van de Unie te 
vergroten;

M. overwegende dat de Ombudsman 
een cruciale rol te vervullen heeft bij het 
waarborgen van de verantwoordingsplicht 
van de EU-instellingen en van een hoog 
niveau van transparantie en 
onpartijdigheid van het 
besluitvormingsproces en het bestuur van 
de EU, teneinde de rechten van de burgers 
te beschermen en daarmee hun vertrouwen 
in, hun betrokkenheid bij en deelname aan 
het democratisch leven van de Unie te 
vergroten;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/5

Amendement 5
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de conclusie van 
het strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017/TE luidde dat er 
bij de Raad een gebrek is aan transparantie 
inzake de toegang van het publiek tot zijn 
wetgevingsdocumenten en inzake de 
huidige praktijken van de Raad in zijn 
besluitvormingsproces, in het bijzonder 
tijdens de voorbereidende fase in het 
Comité van permanente 
vertegenwoordigers (Coreper) en op het 
niveau van de werkgroepen; overwegende 
dat de Ombudsman, gezien de onwil van 
de Raad om haar aanbevelingen uit te 
voeren, op 16 mei 2018 het speciaal 
verslag OI/2/2017/TE over de transparantie 
van het wetgevingsproces van de Raad aan 
het Parlement heeft voorgelegd; 
overwegende dat hij op 17 januari 2019 
zijn verslag heeft aangenomen over het 
strategisch onderzoek van de Ombudsman 
OI/2/2017 betreffende de transparantie 
van het wetgevingsoverleg in de 
voorbereidende instanties van de Raad 
van de EU4, waarin de aanbevelingen van 
de Ombudsman volledig worden 
onderschreven; overwegende dat het Finse 
voorzitterschap verklaard heeft dat het zich 
zal inzetten om de openheid en de 
transparantie van de wetgeving van de 
Raad te vergroten;

P. overwegende dat de conclusie van 
het strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017/TE luidde dat er 
bij de Raad een gebrek is aan transparantie 
inzake de toegang van het publiek tot zijn 
wetgevingsdocumenten en inzake de 
huidige praktijken van de Raad in zijn 
besluitvormingsproces, in het bijzonder 
tijdens de voorbereidende fase in het 
Comité van permanente 
vertegenwoordigers (Coreper) en op het 
niveau van de werkgroepen; overwegende 
dat de Ombudsman, gezien de onwil van 
de Raad om haar aanbevelingen uit te 
voeren, op 16 mei 2018 het speciaal 
verslag OI/2/2017/TE over de transparantie 
van het wetgevingsproces van de Raad aan 
het Parlement heeft voorgelegd; 
overwegende dat het Parlement op 17 
januari 2019 zijn verslag over het 
strategisch onderzoek van de Ombudsman4 
heeft aangenomen, waarin de 
aanbevelingen van de Ombudsman 
volledig worden onderschreven; 
overwegende dat het Finse voorzitterschap 
verklaard heeft dat het zich zal inzetten om 
de openheid en de transparantie van de 
wetgeving van de Raad te vergroten;
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___________
4 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0045.

___________
4 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0045.

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/6

Amendement 6
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de Ombudsman in 
2018 een strategie tegen intimidatie heeft 
gelanceerd om na te gaan welk beleid er 
binnen het ambtenarenapparaat van de EU 
wordt gehanteerd; overwegende dat de 
Ombudsman in 2018 besloten heeft 26 EU-
instellingen en -agentschappen aan te 
schrijven met het verzoek om informatie 
over hun beleid en de uitvoering ervan;

S. overwegende dat de Ombudsman in 
2018 een strategisch initiatief tegen 
intimidatie heeft gelanceerd om na te gaan 
welk beleid er binnen het 
ambtenarenapparaat van de EU wordt 
gehanteerd; overwegende dat de 
Ombudsman in 2018 besloten heeft 26 EU-
instellingen en -agentschappen aan te 
schrijven met het verzoek om informatie 
over hun beleid en de uitvoering ervan;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/7

Amendement 7
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is ingenomen met de tripartiete 
overeenkomst tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie, die 
een stap vormt in de richting van de 
versterking van de bestaande regels inzake 
lobbying en het dichten van de mazen in de 
wetgeving; is echter van mening dat de 
instellingen het daarbij niet mogen laten, 
maar dat zij voor alle instellingen en 
agentschappen van de EU bindende 
wetgevingsmaatregelen moeten blijven 
nemen;

23. benadrukt de noodzaak van een 
tripartiete overeenkomst tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, die een stap zou vormen in de 
richting van de versterking van de 
bestaande regels inzake lobbying en het 
dichten van de mazen in de wetgeving; is 
echter van mening dat de instellingen het 
daarbij niet mogen laten, maar dat zij voor 
alle instellingen en agentschappen van de 
EU bindende wetgevingsmaatregelen 
moeten blijven nemen;

Or. en
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8.1.2020 A9-0032/8

Amendement 8
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is ingenomen met het onderzoek dat 
de Ombudsman in 2018 heeft verricht naar 
de benoemingsprocedure van de secretaris-
generaal van de Commissie en neemt er 
kennis van dat zij vier gevallen van 
wanbeheer heeft vastgesteld; betreurt het 
dat de Commissie, ondanks de steun van 
het Parlement voor de aanbevelingen van 
de Ombudsman, deze niet heeft uitgevoerd; 
wijst met name op het feit dat de 
Commissie niet heeft voorzien in een 
specifieke benoemingsprocedure en vraagt 
dat de nieuwe Commissie een dergelijke 
procedure instelt, waarbij de hoogste 
normen op het gebied van transparantie, 
ethiek en de rechtsstaat worden 
gewaarborgd; 

27. is ingenomen met het onderzoek dat 
de Ombudsman in 2018 heeft verricht naar 
de benoemingsprocedure van de 
voormalige secretaris-generaal van de 
Commissie en neemt er kennis van dat zij 
vier gevallen van wanbeheer heeft 
vastgesteld; betreurt het dat de vorige 
Commissie, ondanks de steun van het 
Parlement voor de aanbevelingen van de 
Ombudsman, deze niet heeft uitgevoerd; 
wijst met name op het feit dat de 
Commissie niet heeft voorzien in een 
specifieke benoemingsprocedure en vraagt 
dat de nieuwe Commissie een dergelijke 
procedure instelt, waarbij de hoogste 
normen op het gebied van transparantie, 
ethiek en de rechtsstaat worden 
gewaarborgd; 

Or. en



AM\1195995NL.docx PE643.406v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

8.1.2020 A9-0032/9

Amendement 9
Peter Jahr
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0032/2019
Peter Jahr
De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018
(2019/2134(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. herinnert eraan dat het nieuwe 
ontwerpstatuut van de Europese 
Ombudsman, dat onlangs door het 
Parlement is goedgekeurd, voorziet in een 
afkoelingsperiode van 3 jaar voordat een 
lid van het Europees Parlement in 
aanmerking komt voor het ambt van de 
Ombudsman;

46. herinnert eraan dat het nieuwe 
ontwerpstatuut van de Europese 
Ombudsman, dat onlangs door het 
Parlement is goedgekeurd, voorziet in een 
afkoelingsperiode van 3 jaar voordat een 
lid van het Europees Parlement in 
aanmerking komt voor het ambt van de 
Ombudsman; herinnert eraan dat in het 
advies van de Commissie over het nieuwe 
ontwerpstatuut de vraag wordt gesteld of 
het wel evenredig is om alle ambtsdragers, 
ook voormalige rechters van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, leden van 
de Europese Rekenkamer en leden van 
het Europees Parlement, uit te sluiten van 
het ambt van Europese Ombudsman;

Or. en


