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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Parlement heeft reeds meerdere malen aangedrongen op herziening van het 
statuut van de Europese Ombudsman vóór het einde van deze zittingsperiode. Een dergelijke 
herziening is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de Ombudsman reeds direct na zijn 
benoeming na de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019 belast kan worden 
met nieuwe of gewijzigde taken.

De laatste herziening van het statuut is alweer tien jaar geleden (2008) en in de tussentijd is 
het Verdrag van Lissabon in werking getreden. De rol van de Ombudsman is in deze tien jaar 
versterkt en uitgebreid, met name dankzij de inspanningen van de personen die deze functie 
hebben bekleed. De omstandigheden zijn veranderd, we hebben te maken met nieuwe 
uitdagingen, en ook de verwachtingen van de burgers zijn veranderd. Dit alles maakt dat er 
op een aantal belangrijke gebieden verbeteringen noodzakelijk zijn.

Het Parlement heeft met betrekking tot de eerbiediging van het fundamentele recht op toegang 
tot documenten vastgesteld dat burgers weliswaar het recht hebben om tegen (gedeeltelijke) 
weigering van de toegang tot documenten in beroep te gaan bij het Europees Hof van Justitie, 
maar dat een dergelijke procedure met veel kosten gepaard gaat en zeer lang duurt, waarbij 
burgers zich in rechte moeten laten vertegenwoordigen. Om die reden heeft het Europees 
Parlement er in diverse resoluties voor gepleit de Ombudsman de bevoegdheid te geven 
bindende besluiten inzake de toegang tot documenten te nemen, om het recht van het publiek 
op toegang tot documenten van de Europese Unie maximaal zijn beslag te geven.

Voorts moet verduidelijkt worden dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie van toepassing is op de uitoefening van het ambt van 
ombudsman. In verband daarmee kunnen aanvullende geheimhoudingsverplichtingen met 
betrekking tot bepaalde categorieën gegevens geschrapt worden.

Voorts worden wijzigingen voorgesteld om ervoor te zorgen dat documenten die aangemerkt 
moeten worden als gevoelige documenten in de zin van artikel 9 van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 met de Ombudsman gedeeld worden in overeenstemming met de toepasselijke 
veiligheidsregels. Ter bevordering van de doeltreffendheid van onderzoeken van de 
Ombudsman, moet bepaald worden dat personeelsleden van de EU getuigenverklaringen 
moeten kunnen afleggen zonder dat daarbij de regels inzake geheimhoudingsplicht gelden.

Er worden verduidelijkingen voorgesteld om te waarborgen dat niet-naleving of onredelijke 
vertraging bij de naleving van uitspraken van het Europees Hof van Justitie door instellingen 
van de Unie ook aangemerkt kan worden als wanbeheer1. De verdeling van bevoegdheden 
tussen de Ombudsman en de rechterlijke macht en de verenigbaarheid van hun procedures 
worden eveneens verduidelijkt en het statuut wordt aldus gewijzigd dat de Ombudsman de 
mogelijkheid krijgt om, net zoals de andere EU-instellingen dat kunnen, te interveniëren in 
zaken voor het Europees Hof van Justitie.

                                               
1 Definitie van wanbeheer, zoals geformuleerd door Jacob Söderman, de eerste Europese Ombudsman: "Er is 
sprake van wanbeheer wanneer een overheidsinstantie niet handelt in overeenstemming met een regel of een 
beginsel waaraan zij gehouden is".
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Daarnaast worden er wijzigingen voorgesteld om te waarborgen dat de Ombudsman, waar 
passend, het recht heeft om voor het Europees Parlement te verschijnen, onder meer samen 
met andere instellingen die onderworpen zijn aan een specifiek of strategisch onderzoek.

Ten slotte wordt voorgesteld om op bepaalde gevoelige gebieden, zoals de bescherming van 
klokkenluiders of intimidatie op het werk, waar een juiste aanpak door de EU-instellingen, 
organen en instanties essentieel is om wanbeheer te voorkomen, de Ombudsman een 
adviserende rol te geven en daar ook de benodigde middelen voor beschikbaar te stellen.

Met betrekking tot intimidatie op het werk worden wijzigingen voorgesteld om ervoor te 
zorgen dat de Ombudsman onderzoek kan instellen om te beoordelen hoe beleidsmaatregelen 
ter voorkoming van intimidatie op het werk in de praktijk worden toegepast, en om ervoor te 
zorgen dat hij zo nodig aanbevelingen kan doen. Daarnaast moet ook advies gegeven kunnen 
worden aan personeelsleden van de EU die vinden dat zij geïntimideerd worden. Verder 
wordt voorgesteld te voorzien in een versnelde procedure voor gevallen van seksuele 
intimidatie, een procedure die eveneens slechts mogelijk is als daarvoor passende middelen 
beschikbaar worden gesteld.

Wat betreft de bescherming van klokkenluiders heeft de Ombudsman reeds onderzoek 
ingesteld naar het beleid ter bescherming van klokkenluiders van negen belangrijke 
EU-instellingen en -organen. Het is belangrijk dat de Ombudsman dit kan blijven doen, 
maar daarnaast moet hij potentiële klokkenluiders kunnen adviseren over de wijze waarop
en de mate waarin zij bescherming genieten als zij informatie openbaar maken in het 
algemeen belang. Mocht er een EU-verordening inzake klokkenluiders in werking treden, 
dan moet de Ombudsman de Europese burgers ook kunnen adviseren over de vraag of die 
verordening al dan niet op hen van toepassing is.

Ten slotte wordt een bepaling voorgesteld op grond waarvan de Ombudsman de bevoegdheid 
krijgt om proactief toezicht uit te oefenen op belangenconflicten. Het waarborgen van 
onpartijdigheid is een taak die ook tot de bevoegdheden van de Ombudsman behoort.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Statuut van de Europese Ombudsman
Titel

Bestaande tekst Amendement

Besluit van het Europees Parlement inzake 
het Statuut van de Europese Ombudsman 
en de algemene voorwaarden voor de 
uitoefening van zijn ambt(1).

Verordening van het Europees Parlement 
inzake het statuut van de Europese 
ombudsman en de algemene voorwaarden 
voor de uitoefening van zijn ambt(1).
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Motivering

Het gaat hier om een bindende wetgevingshandeling in de vorm van een verordening, als 
bedoeld in de bepalingen van het Verdrag van Lissabon.

Amendement 2

Statuut van de Europese Ombudsman
Visum 1

Bestaande tekst Amendement

gelet op de Verdragen tot oprichting van de 
Europese Gemeenschappen, inzonderheid 
artikel 195, lid 4, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, en artikel 107 D, lid 4, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie,

gelet op de Verdragen tot oprichting van de 
Europese Unie, inzonderheid artikel 228, 
lid 4, van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie, en artikel 106 bis, lid 1, 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie,

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de nomenclatuur van de huidige Verdragen moet in de hele 
tekst "Gemeenschappen/Economische Gemeenschap" gewijzigd worden in "Unie".

Amendement 3

Statuut van de Europese Ombudsman
Overweging 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Overwegende dat de oprichtingsverdragen 
voorzien in de instelling van het ambt van 
Ombudsman en dat ervoor gezorgd moet 
worden dat binnen de instellingen 
genderneutrale taal wordt gehanteerd en 
dat om die reden Ombudspersoon een 
passender benaming is voor deze 
instelling;

Motivering

The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language 
that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women 
and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, 
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inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to 
avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by 
implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language 
also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving 
gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is 
derogative.

Amendement 4

Statuut van de Europese Ombudsman
Overweging 3

Bestaande tekst Amendement

overwegende dat de Ombudsman, die ook 
op eigen initiatief kan optreden, moet 
kunnen beschikken over alle elementen die 
voor de uitoefening van zijn ambt nodig 
zijn; dat de communautaire instellingen en 
organen de Ombudsman daartoe 
desgewenst de door hem verlangde 
inlichtingen dienen te verstrekken, 
onverminderd de plicht die op de 
Ombudsman rust om die gegevens niet te 
verspreiden; dat de toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten, 
met name gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1049/2001(2) , onderworpen moet zijn aan 
naleving van de veiligheidsregels van de 
desbetreffende communautaire 
instellingen of organen; dat de instellingen 
of organen die de hiervoor bedoelde 
gerubriceerde gegevens of documenten 
verstrekken zoals vermeld in de eerste 
alinea van artikel 3, lid 2, de Ombudsman 
van de rubricering daarvan op de hoogte 
dienen te stellen; dat de Ombudsman voor 
de tenuitvoerlegging van regels bedoeld in 
eerste alinea van artikel 3, lid 2, met de 
desbetreffende instellingen of organen 
overeenstemming dient te bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van 
gerubriceerde gegevens en documenten en 
andere informatie die valt onder de 
verplichting inzake beroepsgeheim; dat 
wanneer de Ombudsman de gevraagde 

overwegende dat de Ombudsman, die ook 
op eigen initiatief kan optreden, moet 
kunnen beschikken over alle elementen die 
voor de uitoefening van zijn of haar ambt 
nodig zijn; dat de instellingen en organen 
van de Unie de ombudsman daartoe 
desgewenst de door hem of haar verlangde 
inlichtingen dienen te verstrekken, 
onverminderd de plicht die uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 op de 
Ombudsman rust; dat de toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten, 
met name gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9 van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001(2), onderworpen moet zijn 
aan naleving van de veiligheidsregels van 
de desbetreffende instellingen of organen
van de Unie; dat de instellingen of organen 
die de hiervoor bedoelde gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken zoals 
vermeld in de eerste alinea van artikel 3, 
lid 2, de Ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte dienen te stellen; dat
de Ombudsman voor de tenuitvoerlegging 
van regels bedoeld in eerste alinea van 
artikel 3, lid 2, met de desbetreffende 
instellingen of organen overeenstemming 
dient te bereiken over de voorwaarden voor 
de behandeling van gerubriceerde 
gegevens en documenten; dat wanneer de 
Ombudsman de gevraagde bijstand niet 
wordt verleend, hij hiervan melding maakt 
aan het Europees Parlement, dat passende 
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bijstand niet wordt verleend, hij hiervan 
melding maakt aan het Europees 
Parlement, dat passende stappen dient te 
ondernemen;

stappen dient te ondernemen;

Motivering

Deze taalkundige wijzigingen worden voorgesteld om de tekst genderneutraler te maken en 
moeten in de hele tekst worden doorgevoerd. Daarnaast moet verduidelijkt worden dat de 
Ombudsman onderworpen is aan Verordening (EG) nr. 1049/2001 en dus moet informatie die 
onder het beroepsgeheim valt, niet beschouwd worden als een specifieke categorie informatie 
die niet vrijgegeven wordt.

Amendement 5

Statuut van de Europese Ombudsman
Overweging 7

Bestaande tekst Amendement

overwegende dat de Ombudsman door het 
Europees Parlement aan het begin en voor 
de duur van elke zittingsperiode moet 
worden benoemd; dat hij moet worden 
gekozen uit vooraanstaande 
persoonlijkheden die burgers zijn van de 
Unie en alle vereiste waarborgen van 
onafhankelijkheid en bekwaamheid bieden;

overwegende dat de Ombudsman door het 
Europees Parlement aan het begin en voor 
de duur van elke zittingsperiode moet 
worden benoemd; dat hij moet worden 
gekozen uit vooraanstaande 
persoonlijkheden die burgers zijn van de 
Unie en alle vereiste waarborgen van 
onafhankelijkheid en bekwaamheid bieden
en dat hij geen politieke functie mag 
hebben bekleed op nationaal ministerieel 
niveau of binnen de Europese 
instellingen;

Amendement 6

Statuut van de Europese Ombudsman
Overweging 10

Bestaande tekst Amendement

overwegende dat er regelingen moeten 
worden vastgesteld voor de ambtenaren en 
personeelsleden van het secretariaat dat de 
Ombudsman terzijde zal staan, en voor de 
begroting daarvoor; dat de Ombudsman 

overwegende dat er regelingen moeten 
worden vastgesteld voor de ambtenaren en 
personeelsleden van het secretariaat dat de 
Ombudsman terzijde zal staan, en voor de 
begroting daarvoor; dat de Ombudsman 
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zijn zetel heeft in dezelfde plaats als het 
Europees Parlement;

zijn zetel heeft in dezelfde plaats als waar 
het Europees Parlement zijn zetel heeft;

Motivering

De huidige zetel heeft de Europese Ombudsman in staat gesteld zijn werkzaamheden 
doeltreffend en op onafhankelijke wijze uit te voeren.

Amendement 7

Statuut van de Europese Ombudsman
Overweging 11

Bestaande tekst Amendement

overwegende dat de Ombudsman de 
uitvoeringsbepalingen van dit besluit dient 
vast te stellen; dat er voorts een aantal 
overgangsbepalingen moet worden 
vastgesteld voor de eerste Ombudsman die 
na de inwerkingtreding van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt 
benoemd,

overwegende dat de Ombudsman de 
uitvoeringsbepalingen van dit besluit dient 
vast te stellen;

Motivering

Omdat het Verdrag van Lissabon reeds van kracht is, is deze overgangsbepaling niet meer 
nodig. 

Amendement 8

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 1 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De Ombudsman vervult zijn taak 
met inachtneming van de bij de verdragen 
aan de communautaire instellingen en 
organen verleende bevoegdheden.

2. De Ombudsman vervult zijn of 
haar taak met inachtneming van de bij de 
verdragen aan de instellingen en organen
van de Unie verleende bevoegdheden, met 
name artikel 20, lid 2, onder d), en de 
artikelen 24 en 228 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en de artikelen 41 en 43 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Bij de uitoefening van 
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zijn of haar werkzaamheden streeft de 
Ombudsman naar volledige eerbiediging 
van het recht op behoorlijk bestuur en 
transparantie en democratie in het kader 
van de besluitvormingsprocessen binnen 
de instellingen, organen en instanties van 
de Unie.

Amendement 9

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 1 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De Ombudsman mag niet 
interveniëren in een procedure voor de 
rechter en evenmin de gegrondheid van 
een rechterlijke beslissing in twijfel 
trekken.

3. De Ombudsman kan zich niet 
mengen in procedures voor nationale 
rechtbanken en kan de gegrondheid van 
rechterlijke beslissingen niet 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 aanhangig 
rechtsgeding.

Amendement 10

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 2

Bestaande tekst 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 
communautaire instellingen of organen, 
met uitzondering van het Hof van Justitie 
en het Gerecht van eerste aanleg bij de 
uitoefening van hun gerechtelijke taak. De 
Ombudsman stelt de betrokken instelling 
of het betrokken orgaan onmiddellijk na 

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 of organen van de Unie, met 
uitzondering van het Hof van Justitie en het 
Gerecht van eerste aanleg bij de 
uitoefening van hun gerechtelijke taak. De 
Ombudsman stelt de betrokken instelling 
of het betrokken orgaan onmiddellijk na 
ontvangst van een klacht daarvan in 
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ontvangst van een klacht op de hoogte. kennis, met inachtneming van de 
EU-normen inzake gegevensbescherming.

Amendement 11

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. De klacht moet zijn ingediend 
binnen twee jaar na de datum waarop 
degene die de klacht indient, in kennis is 
gesteld van de feiten die aan de klacht ten 
grondslag liggen. Voorafgaand aan de 
klacht moeten de passende administratieve 
stappen bij de betrokken instellingen of 
organen zijn ondernomen.

4. De klacht moet zijn ingediend 
binnen drie jaar na de datum waarop 
degene die de klacht indient, in kennis is 
gesteld van de feiten die aan de klacht ten 
grondslag liggen. Voorafgaand aan de 
klacht moeten de passende administratieve 
stappen bij de betrokken instellingen of 
organen zijn ondernomen.

Motivering

Wijziging die bedoeld is om personen die een klacht willen indienen meer tijd te geven om dat 
te doen, gelet op de totale tijd die gemoeid is met de contacten met de betrokken instellingen.

Amendement 12

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

7. Wanneer de Ombudsman vanwege
een lopende of afgeronde gerechtelijke 
procedure over de vermeende feiten, een 
klacht niet ontvankelijk moet verklaren of 
een eind moet maken aan de behandeling 
ervan, worden de resultaten van het 
onderzoek dat hij eventueel reeds heeft 
verricht ter zijde gelaten.

7. De Ombudsman schorst de 
behandeling van een klacht als de 
vermeende feiten het voorwerp van een
gerechtelijke procedure uitmaken. De 
Ombudsman kan aanbevelingen doen als 
bevindingen erop wijzen dat het niet op 
correcte wijze ten uitvoer leggen van een 
uitspraak van het Hof van Justitie door 
een instelling, orgaan of instantie van de 
Unie wanbeheer kan opleveren.
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Amendement 13

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

8. Bij de Ombudsman kunnen slechts 
klachten worden ingediend over de 
arbeidsbetrekkingen tussen de 
communautaire instellingen of organen en 
hun ambtenaren of andere personeelsleden 
indien de betrokkene de o.a. in artikel 90, 
leden 1 en 2, van het Statuut van de 
ambtenaren vastgelegde mogelijkheden tot 
het indienen van een verzoek of een klacht 
heeft uitgeput, en nadat de termijnen voor 
het antwoord van de autoriteit tot welke hij 
zich heeft gericht, zijn verstreken.

8. Bij de Ombudsman kunnen slechts 
klachten worden ingediend over de 
arbeidsbetrekkingen tussen de instellingen 
of organen van de Unie en hun ambtenaren 
of andere personeelsleden indien de 
betrokkene alle, en met name, indien van 
toepassing, de in artikel 90, leden 1 en 2, 
van het Statuut van de ambtenaren 
vastgelegde mogelijkheden tot het indienen 
van een verzoek of een klacht heeft 
uitgeput, of nadat de termijnen voor het 
antwoord van de autoriteit tot welke hij 
zich heeft gericht, zijn verstreken of indien 
de betrokkene een andere voor de Unie 
werkzame persoon is die vanwege zijn of 
haar status deze procedures niet kan 
benutten. Voor gevallen die betrekking 
hebben op intimidatie, met name seksuele 
intimidatie, kan hierop eveneens een 
uitzondering worden gemaakt.

Amendement 14

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

9. De Ombudsman stelt de indiener 
van de klacht zo spoedig mogelijk in 
kennis van het gevolg dat aan de klacht is 
gegeven. 

9. De Ombudsman stelt de indiener 
van de klacht zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk na twee maanden, in kennis van 
het gevolg dat aan de klacht is gegeven. 
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Amendement 15

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 2 – lid 9 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

9 bis. Tegen de Ombudsman kan 
overeenkomstig artikel 265 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie een beroep wegens nalaten 
worden ingesteld.

Amendement 16

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. De Ombudsman gaat op eigen 
initiatief of ingevolge een klacht over tot
alle onderzoeken die hij nodig acht om een 
vermoed geval van wanbeheer bij het 
optreden van de communautaire 
instellingen en organen, op te lossen. Hij 
brengt de betrokken instelling of het 
betrokken orgaan hiervan op de hoogte. 
Deze kunnen hem alle dienstige 
opmerkingen doen toekomen.

1. De Ombudsman is bevoegd om op 
eigen initiatief of naar aanleiding van een 
klacht en zonder dat daarvoor 
voorafgaande toestemming nodig is alle 
onderzoeken te verrichten die hij of zij 
nodig acht om een vermoed geval van 
wanbeheer bij het optreden van de 
instellingen en organen van de Unie op te 
lossen. De Ombudsman kan de betrokken 
instellingen of organen daarover te 
gelegener tijd informeren en kan hen 
verzoeken nuttige opmerkingen of 
bewijsmateriaal in te dienen. 

Amendement 17

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. De Ombudsman kan, naast zijn of 
haar normale taken in verband met de 
afhandeling van klachten, op eigen 
initiatief onderzoeken uitvoeren met een 
strategischer of structureler karakter, om 
stelselmatig wanbeheer te bestrijden en 
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goede administratieve praktijken binnen 
de instellingen, organen en instanties van 
de Unie te bevorderen en om proactief 
structurele kwesties van openbaar belang 
aan te pakken die van invloed kunnen zijn 
op een goed bestuur, de transparantie en 
het democratisch besluitvormingsproces.

De Ombudsman kan, alvorens 
aanbevelingen te doen of in enig stadium 
daarna, een gestructureerde en 
regelmatige dialoog met de instellingen 
aangaan en openbare raadplegingen 
organiseren en input en bewijs 
verzamelen, en tevens de vooruitgang van 
de betrokken instelling systematisch 
analyseren en beoordelen.

Amendement 18

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De communautaire instellingen en 
organen zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de Ombudsman te 
verstrekken en hem inzage te verlenen van
de desbetreffende stukken. Toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten, 
met name gevoelige documenten in de zin 
van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1049/2001, is onderworpen aan naleving 
van de veiligheidsregels van de 
desbetreffende communautaire 
instellingen of organen.

2. De instellingen en organen van de 
Unie zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de Ombudsman te 
verstrekken en hem of haar toegang te 
verlenen tot de desbetreffende stukken. 
Toegang tot gerubriceerde gegevens en 
documenten, met name gevoelige 
documenten in de zin van artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, is 
onderworpen aan naleving van de 
veiligheidsregels van de desbetreffende 
instellingen of organen van de Unie.

De instellingen of organen die de in de 
eerste alinea bedoelde gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
stellen de Ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte.

De instellingen of organen die de in de 
eerste alinea bedoelde gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
stellen de Ombudsman vooraf van de 
rubricering daarvan op de hoogte.

Voor de tenuitvoerlegging van de in de 
eerste alinea bedoelde regels, dient de 
Ombudsman met de desbetreffende 
instellingen of organen overeenstemming 
te bereiken over de voorwaarden voor de 

Voor de tenuitvoerlegging van de in de 
eerste alinea bedoelde regels, dient de 
Ombudsman met de desbetreffende 
instellingen of organen overeenstemming 
te bereiken over de voorwaarden voor de 
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behandeling van gerubriceerde gegevens of 
documenten en andere informatie die valt 
onder de verplichting inzake 
beroepsgeheim.

behandeling van gerubriceerde gegevens of 
documenten.

De instellingen of organen geven alleen na 
voorafgaande toestemming van de 
betrokken lidstaat inzage van documenten 
van een lidstaat die op grond van een 
wettelijke bepaling of enig ander 
voorschrift geheim zijn.

De instellingen of organen verlenen alleen 
toegang tot documenten van een lidstaat 
die op grond van een wettelijke bepaling of 
enig ander voorschrift geheim zijn, nadat 
de diensten van de Ombudsman passende 
maatregelen hebben genomen en 
waarborgen hebben vastgesteld inzake de 
behandeling van documenten die een 
gelijkwaardig niveau van 
vertrouwelijkheid garanderen, in 
overeenstemming met artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 en de 
veiligheidsregels van de betrokken 
instelling of het betrokken orgaan van 
de Unie. 

Zij geven geen inzage van andere 
documenten van een lidstaat dan nadat zij 
de betrokken lidstaat daarvan in kennis 
hebben gesteld.

Zij geven geen inzage van andere 
documenten van een lidstaat dan nadat zij 
de betrokken lidstaat daarvan in kennis 
hebben gesteld.

In geen van beide gevallen mag de 
Ombudsman, overeenkomstig artikel 4, de 
inhoud van deze documenten 
bekendmaken.

In beide gevallen eerbiedigt de 
Ombudsman, overeenkomstig artikel 4, de 
toepassing van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001. 

De ambtenaren en andere personeelsleden 
van de communautaire instellingen en 
organen dienen te getuigen als de 
Ombudsman hun daarom verzoekt; zij 
blijven gebonden door de toepasselijke 
bepalingen van het Statuut van de 
ambtenaren, met name door hun 
verplichting inzake beroepsgeheim.

De ambtenaren en andere personeelsleden 
van de instellingen en organen van de Unie
dienen te getuigen als de Ombudsman hun 
daarom verzoekt.

Amendement 19

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De autoriteiten van de lidstaten zijn 
gehouden op verzoek van de Ombudsman 
via de Permanente Vertegenwoordigingen 

3. De autoriteiten van de lidstaten zijn 
gehouden op verzoek van de Ombudsman 
via de Permanente Vertegenwoordigingen 
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van de lidstaten bij de Europese 
Gemeenschappen alle informatie te 
verstrekken die licht kan werpen op 
gevallen van wanbeheer door de 
communautaire instellingen of organen, 
tenzij die informatie onder wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen op het 
gebied van de geheimhouding valt of
onder andere voorschriften waardoor zij 
niet doorgegeven mag worden. In het 
laatste geval kan de betrokken lidstaat de 
Ombudsman echter toestaan van die 
informatie kennis te nemen op 
voorwaarde dat hij zich ertoe verbindt de 
inhoud niet te verspreiden.

van de lidstaten bij de Europese Unie alle 
informatie te verstrekken die licht kan 
werpen op gevallen van wanbeheer door de 
instellingen of organen van de Unie. De 
betrokken lidstaat kan de Ombudsman 
toestaan kennis te nemen van informatie 
die onder wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake geheimhouding valt, 
als de betrokken lidstaat en de 
Ombudsman zijn overeengekomen op 
welke wijze de gevoelige informatie wordt 
behandeld. In ieder geval wordt er een 
gedetailleerde beschrijving van het 
document verstrekt.

Amendement 20

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

4. Wanneer de gevraagde bijstand niet 
wordt verleend, wordt het Europees 
Parlement hiervan door de Ombudsman op 
de hoogte gebracht en moet het de nodige 
stappen ondernemen.

4. Wanneer de gevraagde bijstand niet 
wordt verleend, wordt het Europees 
Parlement hiervan door de Ombudsman op 
de hoogte gebracht en moet het de nodige 
stappen ondernemen, onder meer door te 
waarborgen dat de Ombudsman aanwezig 
kan zijn bij vergaderingen van commissies 
en andere vergaderingen of hoorzittingen.

Motivering

Wijziging bedoeld om de aanwezigheid van de Ombudsman in het Parlement te faciliteren, in 
lijn met het bepaalde in artikel 220 van het Reglement van het Europees Parlement1.

                                               
1 Artikel 220: Werkzaamheden van de Ombudsman

2.   De Ombudsman kan eveneens de bevoegde commissie op haar verzoek informatie verstrekken dan 
wel op eigen verzoek door die commissie worden gehoord.
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Amendement 21

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

4 bis. Indien passend kan de 
Ombudsman vragen of worden gevraagd 
om in verband met de taken van de 
Ombudsman voor de bevoegde commissie 
van het Parlement te verschijnen. 
Wanneer dit gebeurt in het kader van een 
lopend onderzoek, kan de betrokken 
instelling vragen of worden gevraagd om 
samen met de Ombudsman te verschijnen. 

Amendement 22

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. Indien de Ombudsman een geval 
van wanbeheer ontdekt, wendt hij zich tot 
de betrokken instelling of het betrokken 
orgaan en doet eventueel
ontwerpaanbevelingen. De instelling of het 
orgaan in kwestie stuurt de Ombudsman 
binnen een termijn van drie maanden een 
omstandig advies.

6. Indien de Ombudsman een geval 
van wanbeheer ontdekt, wendt hij of zij 
zich tot de betrokken instelling of het 
betrokken orgaan en doet 
ontwerpaanbevelingen. De instelling of het 
orgaan in kwestie stuurt de Ombudsman 
binnen een termijn van drie maanden een 
omstandig advies.

Amendement 23

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

7. De Ombudsman dient vervolgens 
bij het Europees Parlement en de betrokken 
instelling of het betrokken orgaan een 
verslag in. Hij kan daarin aanbevelingen 
doen. De indiener van de klacht wordt door 
de Ombudsman op de hoogte gebracht van 
het resultaat van het onderzoek, van het 

7. De Ombudsman kan vervolgens bij 
het Europees Parlement en de betrokken 
instelling of het betrokken orgaan een 
verslag indienen. De Ombudsman kan 
daarin aanbevelingen doen. De indiener 
van de klacht wordt door de Ombudsman 
op de hoogte gebracht van het resultaat van 
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advies van de betrokken instelling of het 
betrokken orgaan en van de eventuele 
aanbevelingen van de Ombudsman.

het onderzoek, van het advies van de 
betrokken instelling of het betrokken 
orgaan en van de eventuele aanbevelingen 
van de Ombudsman. Indien passend kan 
de Ombudsman vragen of worden 
gevraagd om voor de voltallige 
vergadering van het Parlement te 
verschijnen. 

Amendement 24

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

8. Aan het einde van elke jaarlijkse 
zitting legt de Ombudsman het Europees 
Parlement een verslag voor met het 
resultaat van zijn onderzoeken.

8. Aan het einde van elke jaarlijkse 
zitting legt de ombudsman het Europees 
Parlement een verslag voor met het 
resultaat van zijn onderzoeken, inclusief 
een beoordeling van de toereikendheid 
van de middelen waarover de 
Ombudsman kan beschikken om zijn of 
haar taken te vervullen.

Motivering

Een poging om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor 
de ambtenaren en personeelsleden die de Ombudsman terzijde staan (procedure waarnaar 
wordt verwezen in artikel 11, lid 2, van het huidige statuut).

Amendement 25

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

8 bis. De Ombudsman moet 
ondersteunend bewijsmateriaal 
betreffende onjuist gebruik van 
EU-middelen voor nader onderzoek 
kunnen doorgeven aan het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
het Europees Openbaar Ministerie, en 
daarmee strategische 
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samenwerkingsverbanden kunnen 
aangaan.

Amendement 26

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 4 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. De Ombudsman en zijn personeel -
op wie artikel 287 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap en artikel 194 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie van 
toepassing zijn - mogen de gegevens en 
documenten waarvan zij bij hun 
onderzoek kennis hebben genomen niet 
verspreiden. Zij zijn met name gehouden 
gerubriceerde gegevens of aan de 
Ombudsman verstrekte documenten, met 
name gevoelige documenten in de zin van 
artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en documenten die vallen 
onder de communautaire wetgeving ten 
aanzien van de bescherming van 
persoonsgegevens, evenals gegevens die 
de indiener van de klacht of andere 
betrokken personen schade zouden 
kunnen berokkenen, niet te verspreiden, 
zulks onverminderd lid 2.

Schrappen

Motivering

De Ombudsman is, net als alle andere instellingen, onderworpen aan Verordening (EG) 
nr. 1049/2001. Daarom moet het statuut dienovereenkomstig gewijzigd worden en is het dus 
niet nodig om een speciale uitzondering op te nemen voor de onderzoeken van de 
Ombudsman.
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Amendement 27

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 4 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 4 bis

1. De Ombudsman en zijn of haar 
personeelsleden behandelen verzoeken om 
toegang van het publiek tot documenten 
overeenkomstig de voorwaarden en 
beperkingen van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001. Met betrekking tot 
klachten over het recht op toegang van 
het publiek tot officiële documenten doet 
de Ombudsman na een gedegen analyse 
en alle noodzakelijke afwegingen een 
aanbeveling inzake de vrijgave van de 
betreffende documenten, waarop de 
betrokken instellingen, organen of 
instanties binnen de in Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 vastgestelde termijnen 
moeten reageren.

2. Indien de betrokken instelling 
geen gevolg geeft aan een aanbeveling om 
documenten vrij te geven, dient deze 
weigering naar behoren te worden 
gemotiveerd. De Ombudsman kan een 
dergelijke weigering voorleggen aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie en 
tevens verzoeken om toepassing van de 
versnelde procedure, zoals vastgelegd in 
het Reglement voor de procesvoering van 
het Hof van Justitie.

Amendement 28

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 5 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

1. Indien zulks de doeltreffendheid 
van zijn onderzoek kan vergroten en de 
rechten en belangen van degenen die 
klachten bij hem indienen beter kan 

1. Indien zulks de doeltreffendheid 
van zijn onderzoek kan vergroten en de 
rechten en belangen van degenen die 
klachten bij hem indienen beter kan 
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beschermen, kan de Ombudsman, met 
eerbiediging van de nationale wetgeving 
die van toepassing is, samenwerken met 
soortgelijke functionarissen die in bepaalde 
lidstaten fungeren. De Ombudsman kan 
langs die weg geen documenten opeisen 
die op grond van artikel 3 niet voor hem 
toegankelijk zijn.

beschermen, kan de Ombudsman, met 
eerbiediging van de nationale wetgeving 
die van toepassing is, samenwerken met 
soortgelijke functionarissen die in bepaalde 
lidstaten fungeren. De Ombudsman kan bij 
wijze van uitzondering documenten 
opeisen die anders op grond van artikel 3 
niet voor hem toegankelijk zijn.

Amendement 29

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 5 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 5 bis

1. De Ombudsman voert 
overeenkomstig artikel 22 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese Unie 
regelmatig evaluaties uit van het beleid en 
de bestaande procedures in de betrokken 
instellingen, organen en agentschappen 
van de EU en formuleert, waar nodig, 
concrete aanbevelingen voor verbetering 
met het oog op een adequate bescherming 
van klokkenluiders.

2. Er kan contact worden opgenomen 
met de Ombudsman om potentiële 
klokkenluiders op vertrouwelijke wijze 
informatie, onpartijdig advies en 
deskundige begeleiding te verstrekken 
over het toepassingsgebied van de 
desbetreffende bepalingen in de wetgeving 
van de Unie. De Ombudsman kan ook een 
onderzoek instellen op basis van de 
verstrekte informatie, indien de 
beschreven praktijken zouden kunnen 
leiden tot wanbeheer in de Unie. Om dit 
mogelijk te maken, kan vrijstelling 
worden verleend van de toepasselijke 
bepalingen in het personeelsstatuut 
inzake geheimhouding. 
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Amendement 30

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 5 ter (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 5 ter

1. De Ombudsman onderzoekt op 
gezette tijden de procedures in verband 
met het administratieve optreden van de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en beoordeelt of deze de 
mogelijkheid bieden om 
belangenconflicten doeltreffend te 
voorkomen, onpartijdigheid te 
waarborgen en de volledige eerbiediging 
van het recht op behoorlijk bestuur te 
waarborgen.

2. De Ombudsman kan mogelijke 
belangenconflicten op alle niveaus die tot 
wanbeheer zouden kunnen leiden, 
opsporen en beoordelen, in welk geval 
specifieke conclusies worden getrokken 
en het Parlement op de hoogte wordt 
gesteld van de bevindingen ter zake.

Amendement 31

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 6 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

2. De Ombudsman wordt gekozen uit 
vooraanstaande persoonlijkheden die 
burgers zijn van de Unie, politieke en 
burgerrechten bezitten, alle waarborgen 
van onafhankelijkheid bieden en in hun 
land voldoen aan alle voorwaarden voor 
de uitoefening van de hoogste rechterlijke 
functies of wier ervaring en bekwaamheid 
voor de uitoefening van de functies van de 
Ombudsman algemeen bekend zijn.

2. De Ombudsman wordt gekozen uit 
vooraanstaande persoonlijkheden die 
burgers zijn van de Unie, politieke en 
burgerrechten bezitten, alle waarborgen 
van onafhankelijkheid bieden, in de 
voorgaande drie jaar noch deel uit hebben 
gemaakt van een nationale regering, noch 
lid zijn geweest van een van de 
instellingen van de Unie, en in hun land 
voldoen aan de 
onafhankelijkheidsvereisten voor de 
uitoefening van hoge rechterlijke functies 
of wier ervaring en bekwaamheid voor de 
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uitoefening van de functies van de 
Ombudsman algemeen bekend zijn.

Amendement 32

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 8 

Bestaande tekst Amendement

Artikel 8 Artikel 8

Een Ombudsman die niet langer voldoet 
aan de eisen voor de uitoefening van zijn 
ambt of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten, kan op verzoek van het 
Europees Parlement door het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van zijn ambt worden ontheven.

Een ombudsman die niet langer voldoet 
aan de eisen voor de uitoefening van zijn 
of haar ambt of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten, kan op verzoek van het 
Europees Parlement door het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van zijn of haar ambt worden ontheven, na 
door de bevoegde commissies te zijn 
gehoord.

Motivering

Er wordt een extra stap aan de procedure toegevoegd. Gelet op de aard van de instelling en 
de belangrijke rol die de Ombudsman vervult ten opzichte van de burgers van de EU is het 
belangrijk dat er een openbaar debat wordt gevoerd. Een dergelijk debat moet plaatsvinden 
binnen de instelling die primair verantwoordelijk is voor de benoeming van de Ombudsman, 
te weten het Parlement.

Amendement 33

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

1 bis. De Ombudsman moet bij de 
samenstelling van het secretariaat en 
onder zijn of haar personeelsleden streven 
naar genderpariteit.

Motivering

Dit is eigenlijk al geldend beleid maar wordt nu gecodificeerd, om genderneutraliteit binnen 
het secretariaat van de Ombudsman te garanderen.
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Amendement 34

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 12 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

Artikel 12 bis

1. De Ombudsman onderzoekt 
binnen redelijke termijnen of de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie gevallen van intimidatie, in welke 
vorm dan ook, adequaat behandelen door 
de procedures voor het behandelen van 
klachten correct toe te passen. De 
ombudsman stelt hierover passende 
conclusies op.

2. De Ombudsman benoemt binnen 
het secretariaat een persoon of structuur 
met deskundigheid op het gebied van 
intimidatie, die in staat is om waar nodig 
advies te verstrekken aan EU-personeel 
en andere werknemers. De Ombudsman 
beoordeelt de bestaande procedures ter 
voorkoming van elke vorm van intimidatie 
binnen de instellingen, organen en 
instanties van de Unie, alsmede de 
mechanismen om de verantwoordelijken 
te bestraffen, en stelt passende conclusies 
op over de vraag of deze procedures 
stroken met de beginselen van 
evenredigheid, adequaatheid en 
doortastend optreden, en of zij de 
slachtoffers effectieve bescherming en 
ondersteuning bieden.

Amendement 35

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 13

Bestaande tekst Amendement

Artikel 13 Artikel 13

De Ombudsman heeft zijn zetel in dezelfde De Ombudsman heeft zijn zetel in dezelfde 
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plaats als het Europees Parlement. plaats als waar het Europees Parlement
zijn zetel heeft.

Motivering

De huidige zetel heeft de Europese Ombudsman in staat gesteld zijn werkzaamheden 
doeltreffend en op onafhankelijke wijze uit te voeren.

Amendement 36

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 15

Bestaande tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen

De eerste na de inwerkingtreding van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
gekozen Ombudsman wordt benoemd 
voor de resterende termijn van de 
zittingsduur van het Europees Parlement.

Motivering

Achterhaalde bepaling.

Amendement 37

Statuut van de Europese Ombudsman
Artikel 17

Bestaande tekst Amendement

Artikel 17 Artikel 17

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen en treedt in werking op 
de datum van bekendmaking.

Deze verordening wordt bekendgemaakt in 
het Publicatieblad van de Europese Unie
en treedt in werking op de datum van 
bekendmaking.

Motivering

Zie de amendementen 1 en 2. Dit is een nieuwe bindende wetgevingshandeling in de vorm van 
een verordening, overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, waarbij de 
nomenclatuur "Gemeenschap/Gemeenschappen" werd vervangen door "Unie".
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