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Amendement 1
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de begrotingsmiddelen 
waar de Europese Ombudsman om vraagt 
hem in staat zullen stellen te voldoen aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit zijn 
statuut, de uitvoeringsbepalingen en de 
samenwerkingsakkoorden, en hem de 
gelegenheid zullen geven zijn taken op 
doeltreffende wijze uit te voeren;

1. is van mening dat de begrotingsmiddelen 
waar de Europese Ombudsman om vraagt 
hem in staat zullen stellen te voldoen aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit zijn 
statuut, de uitvoeringsbepalingen en de 
samenwerkingsakkoorden, en hem de 
gelegenheid zullen geven zijn taken op 
doeltreffende wijze uit te voeren; stelt vast 
dat de afgelopen jaren zeer goede 
resultaten zijn geboekt en dat de 
onderzoeken doorgaans zeer snel zijn 
afgerond, zonder dat dit ten koste ging 
van de kwaliteit; onderstreept dat deze 
resultaten het gevolg zijn van enerzijds 
een verhoging van de personele middelen 
en anderzijds de inzet van nieuwe 
onderzoeksmethoden; moedigt de 
Ombudsman aan zich in te zetten om zijn 
uitstekende resultaten te handhaven;

Or. lt

Amendement 2
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt met tevredenheid vast dat de 
verhoging van de begrotingsraming van de 
Ombudsman voor 2012 beperkt blijft tot 
0,47% (+ 44 605 EUR) en dat de 
Ombudsman geen nieuwe posten vraagt;

2. stelt met tevredenheid vast dat de 
verhoging van de begrotingsraming van de 
Ombudsman voor 2012 beperkt blijft tot 
0,47% (+ 44 605 EUR) en dat de 
Ombudsman geen nieuwe posten vraagt;



PE467.288v01-00 4/6 AM\871500NL.doc

NL

wijst erop dat gezien de huidige financiële 
en economische crisis en teneinde zich 
solidair te tonen met zijn nationale en 
regionale collega's, die een moeilijke tijd 
doormaken op budgettair gebied, de 
Ombudsman ernaar streeft om 
verhogingen van zijn begroting zoveel 
mogelijk te beperken;

Or. lt

Amendement 3
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. complimenteert de Ombudsman met de 
betrachte terughoudendheid bij het 
opstellen van zijn begrotingsraming en de 
getoonde solidariteit met zijn collega's in 
de lidstaten; neemt kennis van het 
voornemen van de Ombudsman om in 
toekomstige begrotingen een zo groot 
mogelijke discipline te betrachten;

3. complimenteert de Ombudsman met de 
betrachte terughoudendheid bij het 
opstellen van zijn begrotingsraming en de 
getoonde solidariteit met zijn collega's in 
de lidstaten; neemt kennis van het 
voornemen van de Ombudsman om in 
toekomstige begrotingen een zo groot 
mogelijke discipline te betrachten;
verwelkomt de matigheid die de 
Ombudsman aan de dag legt alsmede de 
getoonde solidariteit met zijn nationale en
regionale collega's, die vanwege de 
huidige financiële en economische crisis 
een moeilijke tijd doormaken op 
budgettair gebied;

Or. lt

Amendement 4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. stelt met tevredenheid vast dat de 
Ombudsman zijn beleid van meerjarige 
planning voortzet, waarbij begrotingslijnen 
systematisch worden geëvalueerd en 
middelen worden herschikt om 
bezuinigingen te verwezenlijken;

5. stelt met tevredenheid vast dat de 
Ombudsman zijn beleid van meerjarige 
planning voortzet, waarbij begrotingslijnen 
systematisch worden geëvalueerd en 
middelen worden herschikt om 
bezuinigingen te verwezenlijken; stelt vast 
dat de strategie van het evalueren van 
begrotingslijnen een verlaging van het 
aantal lijnen van 23 naar 16 mogelijk 
heeft gemaakt; moedigt de andere 
instellingen van de Unie aan het goede 
voorbeeld  van de Ombudsman te volgen 
en deze methode ook toe te passen;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt met tevredenheid vast dat de 
Ombudsman zijn beleid van meerjarige 
planning voortzet, waarbij begrotingslijnen 
systematisch worden geëvalueerd en 
middelen worden herschikt om 
bezuinigingen te verwezenlijken;

5. stelt met tevredenheid vast dat de 
Ombudsman zijn beleid van meerjarige 
planning voortzet, waarbij begrotingslijnen 
systematisch worden geëvalueerd en 
middelen worden herschikt om 
bezuinigingen te verwezenlijken; is zich 
bewust van het feit dat vanwege de nieuwe 
bevoegdheden voor de Ombudsman die 
voortvloeien uit het Verdrag van Lissabon 
het gevaar bestaat dat de voorziene 
beperkte verhoging van zijn begroting te 
gering zal zijn; moedigt de Ombudsman 
aan ook in de toekomst realistische 
ramingen te presenteren, op basis van 
werkelijke kosten en volledig rekening 
houdend met de noodzaak van een 
optimaal  beheer van beperkte middelen;

Or. lt
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Amendement 6
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. steunt het opleidingenbeleid van de 
Ombudsman, met inbegrip van het 
voornemen om deel te nemen aan het 
interinstitutioneel kadercontract, waardoor 
een groter aantal cursussen mogelijk wordt;

7. steunt het opleidingenbeleid van de 
Ombudsman, met inbegrip van het 
voornemen om deel te nemen aan het 
interinstitutioneel kadercontract, waardoor 
een groter aantal cursussen mogelijk wordt 
voor aan de instelling verbonden 
personen, zodat zij doeltreffender kunnen 
werken en de uitdagingen van de 
instelling beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd;

Or. fr

Amendement 7
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. moedigt de Ombudsman aan de 
goede samenwerking met de Commissie 
verzoekschriften, met SOLVIT en met de 
nationale ombudsmannen voor te zetten, 
om klachten die niet binnen zijn 
bevoegdheid vallen snel en efficiënt door 
te kunnen sturen naar de passende 
autoriteit, met het oog op een zo goed 
mogelijke verdediging van de rechten van 
de Europese burgers;

Or. fr


