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Amendement 1
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

gelet op artikel 298 van het Verdrag 
betreffende Europese Unie,

Or. en

Amendement 2
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat artikel 24 VWEU 
bepaalt: "Iedere burger van de Unie kan 
zich wenden tot de overeenkomstig artikel 
228 ingestelde ombudsman",

Or. en

Amendement 3
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
gemeenschappelijk buitenlands beleid, het 
veiligheidsbeleid en de bevoegdheden van 
de Europese Raad onder de bevoegdheid 
vallen van de Europese Ombudsman.

Or. el
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Amendement 4
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat artikel 43 van het 
Handvest bepaalt dat "iedere burger van de 
Unie of iedere natuurlijke of rechtspersoon 
met verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat het recht heeft zich tot de 
Ombudsman van de Unie te wenden over 
gevallen 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",

C. overwegende dat artikel 43 van het 
Handvest bepaalt dat "iedere burger van de 
Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon 
met verblijfplaats of statutaire zetel in een 
lidstaat het recht [heeft] zich tot de 
ombudsman van de Unie te wenden over 
gevallen van wanbeheer bij het optreden 
van de communautaire instellingen of 
organen, met uitzondering van het Hof van 
Justitie bij de uitoefening van zijn
gerechtelijke taak",

Or. en

Amendement 5
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
met de inwerkingtreding van het Verdrag 
van Lissabon in de meeste lidstaten 
bindende werking heeft gekregen, hetgeen 
de besluiten van de ombudsman extra 
legitimiteit verschaft,

Or. fr

Amendement 6
Mariya Nedelcheva
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Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon haar weerslag heeft op de 
werkzaamheden van de Europese 
ombudsman, met name door de oprichting 
van de Europese dienst voor extern 
optreden en de institutionalisering van de 
Europese Raad,

Or. fr

Amendement 7
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat met het Verdrag 
van Lissabon een rechtsgrondslag is 
ingevoerd voor gemeenschappelijke 
voorschriften inzake een administratieve 
procedure binnen de instellingen, 
organen, bureau’s en agentschappen van 
de EU, die ingevolge artikel 298 VWEU 
'steunen op een open, doeltreffend en 
onafhankelijk Europees 
ambtenarenapparaat',

Or. en

Amendement 8
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de interactieve 
gids die op de website van de ombudsman 
in 23 talen te raadplegen is, in 2010 meer 
dan 19 000 mensen heeft geadviseerd over 
de wijze waarop zij op Europees, 
nationaal en regionaal niveau hun recht 
kunnen halen, terwijl de teruggang in 
niet-ontvankelijke klachten die de 
ombudsman in 2009 en 2010 heeft 
ontvangen, ook deels toe te schrijven is 
aan de start van de interactieve gids in 
januari 2009,

Or. en

Amendement 9
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. beklemtoont dat transparantie, 
toegang tot informatie en eerbiediging 
van de rechten van de Europese burgers 
de noodzakelijke voorwaarden zijn voor 
het behoud van het vertrouwen onder de 
burgers in de institutionele organen;

Or. el

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de Europese 
ombudsman, volgens het beginsel van 
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uitwisseling van goede praktijken met de 
nationale ombudsmannen, hen moet 
aanmoedigen hun banden met hun 
nationale parlementen te verstevigen, 
door regelmatig standpunten en 
informatie over hun onderzoeken uit te 
wisselen;

Or. lt

Amendement 11
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis.onderstreept de noodzaak van betere 
voorlichting van de burgers omtrent de 
wijze van functioneren van de instelling 
en van de  informatiewebsite die de 
transparantie van de ombudsman 
bekrachtigt;

Or. el

Amendement 12
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat er, als de ombudsman zijn 
jaarverslag voorstelt tijdens een 
vergadering van de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement, niet alleen vertegenwoordigers 
van de Commissie aanwezig zijn, maar 
eveneens van het ambtenarenapparaat van 
het Europees Parlement en van de Raad om 
opmerkingen te maken over het verslag en 
deel te nemen aan de gedachtewisseling; 

9. stelt voor dat er, als de ombudsman zijn 
jaarverslag voorstelt tijdens een 
vergadering van de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement, niet alleen vertegenwoordigers 
van de Commissie aanwezig zijn, maar 
eveneens van het ambtenarenapparaat van 
het Europees Parlement, van de Raad, en 
van andere instellingen, agentschappen, 
diensten of organen van de EU die 
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dringt er bij de ambtenarenapparaten van 
het Parlement en de Raad met klem op aan 
zich te doen vertegenwoordigen bij 
toekomstige bijeenkomsten als het 
jaarverslag van de ombudsman wordt 
gepresenteerd en besproken;

aanleiding hebben gegeven tot een 
onderzoek, een bijzonder verslag, 
kritische opmerkingen of andere 
maatregelen van de ombudsman, om 
opmerkingen te maken over het verslag en 
deel te nemen aan de gedachtewisseling 
dringt er bij de ambtenarenapparaten van 
het Parlement, de Raad en de andere 
betrokken instellingen, agentschappen, 
diensten of organen van de EU met klem 
op aan zich te doen vertegenwoordigen bij 
toekomstige bijeenkomsten als het 
jaarverslag van de ombudsman wordt 
gepresenteerd en besproken; gelooft dat 
hun deelname aan het debat en hun 
gedachtewisseling over goed bestuur en de 
moeilijkheden die na de aanbevelingen en 
opmerkingen van de ombudsman zijn 
overwonnen, ten goede zullen komen aan 
de dienstverlening aan de burger, de 
interinstitutionele dialoog en de 
totstandbrenging van een waarachtige 
cultuur van dienstbaarheid;

Or. fr

Amendement 13
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de ombudsman het Europees 
Parlement op de hoogte te houden van de 
ontwikkeling van zijn relaties met de 
nieuwe Europese dienst voor extern 
optreden en de Europese Raad;

Or. fr

Amendement 14
Mariya Nedelcheva
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. moedigt de Europese ombudsman 
aan om het Europees Netwerk van 
Ombudsmannen te blijven bevorderen 
zodat een betrouwbare gegevensbank tot 
stand kan komen en de Europese burgers 
beter worden geïnformeerd omtrent de 
verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen de Europese ombudsman, de 
nationale ombudsmannen en de 
Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 15
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt zichzelf aan middelen vrij te
maken om een soortgelijke website te 
installeren ten behoeve van zijn Commissie 
verzoekschriften om de zichtbaarheid en 
doorzichtigheid van de instelling op te 
voeren, ten einde eveneens bij te dragen tot 
beperking van het aantal niet-ontvankelijke 
verzoekschriften en tegelijkertijd sturing en 
advies te verschaffen aan indieners van 
verzoekschriften en de efficiëntie en 
doelmatigheid van de 
verzoekschriftenprocedure te verbeteren;

12. onderstreept dat het Parlement 
middelen moet vrijmaken om een 
soortgelijke website te installeren ten 
behoeve van zijn Commissie 
verzoekschriften om de zichtbaarheid en 
doorzichtigheid van de instelling op te 
voeren, ten einde eveneens bij te dragen tot 
beperking van het aantal niet-ontvankelijke 
verzoekschriften en tegelijkertijd sturing en 
advies te verschaffen aan indieners van 
verzoekschriften en de efficiëntie en 
doelmatigheid van de 
verzoekschriftenprocedure te verbeteren;

Or. el
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Amendement 16
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt met tevredenheid vast dat het 
aantal kritische opmerkingen van de 
ombudsman gestaag daalt (33 in 2010, 35 
in 2009, 44 in 2008 en 55 in 2007); is het 
ermee eens dat hierdoor wordt aangetoond 
dat de EU-instellingen zich proactiever 
opstellen bij het oplossen van klachten;

13. stelt met voldoening vast dat het aantal 
kritische opmerkingen van de ombudsman 
gestaag daalt (33 in 2010, 35 in 2009, 44 in 
2008 en 55 in 2007); is het ermee eens dat 
hierdoor wordt aangetoond dat de EU-
instellingen zich proactiever opstellen bij 
het oplossen van klachten, en dat de 
ombudsman zich door zijn effectief 
optreden een zekere legitimiteit heeft 
verworven bij diezelfde instellingen;

Or. fr

Amendement 17
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de gemiddelde tijd die 
nodig is voor de afronding van 
onderzoeken in 2009 en 2010 kennelijk is 
komen vast te staan op negen maanden;

14. stelt vast dat de gemiddelde tijd die 
nodig is voor de afronding van 
onderzoeken in 2009 en 2010 kennelijk is 
komen vast te staan op negen maanden;
zou graag zien dat deze termijn korter 
wordt door betere samenwerking tussen 
alle betrokkenen;

Or. fr

Amendement 18
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt vast dat de gemiddelde tijd die 
nodig is voor de afronding van 
onderzoeken in 2009 en 2010 kennelijk is 
komen vast te staan op negen maanden;

14. stelt vast dat de gemiddelde tijd die 
nodig is voor de afronding van 
onderzoeken in 2009 en 2010 kennelijk is 
komen vast te staan op negen maanden;
dringt aan op verdere verbetering aan de 
kwaliteit van het werk, en voor 
bespoediging van klachtenonderzoek en 
besluitvorming, zodat de burgers hun 
rechten uit hoofd van de Europese 
wetgeving daadwerkelijk kunnen doen 
gelden; meent dat de ombudsman daartoe 
de termijnen die hij zich heeft gesteld, 
moet herzien;

Or. lt

Amendement 19
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt vast dat 65% (219) van de in 2010 
door de ombudsman op gang gebrachte 
onderzoeken de Commissie betroffen; is 
verontrust over de krachtige stijging ten 
opzichte van de 56% (191 onderzoeken) in 
2009;

15. stelt vast dat 65% (219) van de in 2010 
door de ombudsman op gang gebrachte 
onderzoeken de Commissie betroffen; is 
verontrust over de krachtige stijging ten 
opzichte van de 56% (191 onderzoeken) in 
2009 en vraagt nogmaals de Commissaris, 
speciaal de Commissaris belast met inter-
institutionele betrekkingen en 
administratie, om actie te ondernemen om 
zo snel mogelijk duidelijke verbetering in 
deze situatie te brengen;

Or. en

Amendement 20
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. neemt kennis van de verontrusting van 
de ombudsman over het relatief hoge 
aantal onbevredigende antwoorden van de 
Commissie op zijn kritische opmerkingen 
(10 van de 32); is het eens met het 
standpunt van de ombudsman dat er nog 
veel werk moet worden gedaan om 
ambtenaren ervan te overtuigen dat een 
defensieve houding ten opzichte van de 
ombudsman een gemiste kans is voor hun 
instellingen en het gevaar in zich bergt dat 
het beeld van de Unie als geheel schade 
oploopt; wijst erop dat de Europese burgers 
overeenkomstig het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie recht 
hebben op behoorlijk bestuur;

16. neemt kennis van de verontrusting van 
de ombudsman over het relatief hoge 
aantal onbevredigende antwoorden van de 
Commissie op zijn kritische opmerkingen 
(10 van de 32); is het eens met het 
standpunt van de ombudsman dat er nog 
veel werk moet worden gedaan om 
ambtenaren ervan te overtuigen dat een 
defensieve houding ten opzichte van de 
ombudsman een gemiste kans is voor hun 
instellingen en het gevaar in zich bergt dat 
het beeld van de Unie als geheel schade 
oploopt; dringt aan op radicale 
verbetering van de 
beantwoordingsprocedure,  waartoe ook 
behoort bekorting van de voor het 
formuleren van een antwoord benodigde 
tijd (vooral in tijdsgevoelige zaken), en het 
vinden van oplossingsgerichte en niet 
alleen defensieve antwoorden; wijst erop 
dat de Europese burgers overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie recht hebben op behoorlijk 
bestuur;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. stelt vast dat de ombudsman in 2010 
één speciaal verslag heeft ingediend over 
de weigering van de Commissie 
documenten openbaar te maken en oprecht
met hem samen te werken; wijst er 
nogmaals op dat het verslag van de 

18. stelt vast dat de ombudsman in 2010 
één speciaal verslag heeft ingediend over 
de weigering van de Commissie 
documenten openbaar te maken en met de 
nodige transparantie met hem samen te 
werken; wijst er nogmaals op dat het 
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Commissie verzoekschriften over het 
bijzondere verslag door het Parlement op 
27 oktober 2010 is aangenomen; wijst erop 
dat de Commissie in de aangenomen 
resolutie dringend werd opgeroepen aan 
het Europees Parlement de plechtige 
toezegging te doen dat zij haar plicht van 
oprechte samenwerking met de Europese 
ombudsman zou nakomen;

verslag van de Commissie verzoekschriften 
over het bijzondere verslag door het 
Parlement op 27 oktober 2010 is 
aangenomen; wijst erop dat de Commissie 
in de aangenomen resolutie dringend werd 
opgeroepen aan het Europees Parlement de 
plechtige toezegging te doen dat zij haar 
plicht van oprechte samenwerking met de 
Europese ombudsman zou nakomen;

Or. fr

Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. zou graag een 
voorlichtingscampagne onder de 
ambtenaren van de instellingen zien 
gestart om hen gerust te stellen over de 
bereidheid van de ombudsman tot 
uitwisselen en luisteren, en te accentueren 
hoe heilzaam een optreden van de 
ombudsman kan zijn om de administratie 
dichter bij de burger te brengen;

Or. fr

Amendement 23
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst er andermaal op dat verordening 
1049/2001 inzake beschikbaarheid van 
documenten van EU-instellingen reeds 10 
jaar van kracht is; stemt in met de 
opmerking van de ombudsman dat de 

19. wijst er andermaal op dat verordening 
1049/2001 inzake beschikbaarheid van 
documenten van EU-instellingen reeds 10 
jaar van kracht is; herinnert eraan dat het 
kerndenkbeeld van de verordening is dat 
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instellingen nog steeds worstelen met het 
kerndenkbeeld van de verordening, 
namelijk dat openheid de regel en 
geheimhouding de uitzondering dient te 
zijn;

openheid de regel en geheimhouding de 
uitzondering is; merkt op dat de 
instellingen nog steeds worstelen met deze 
gedachte; meent daarom dat de 
instellingen, diensten en organen van de 
EU zich dit beginsel bij het opstellen van 
documenten voor ogen moeten houden en 
het juiste evenwicht moeten vinden tussen 
de nodige transparantie en de werkelijke 
noodzaak van vertrouwelijkheid;

Or. fr

Amendement 24
Chrysoula Paliadeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de verordening op dit 
moment nog wordt herschikt; betreurt het 
gebrek aan voortgang in de 
herschikkingsprocedure; verzoekt de Raad 
en de Commissie met klem meer open te 
staan voor het verschaffen van toegang tot 
documenten en gegevens aan burgers en 
aan het Europees Parlement ;

20. wijst erop dat verordening nr. 
1049/2001 op dit moment nog wordt 
herschikt; betreurt het gebrek aan 
voortgang in de herschikkingsprocedure; 
verzoekt de Raad en de Commissie met 
klem meer open te staan voor het 
verschaffen van toegang tot documenten en 
gegevens aan burgers en aan het Europees 
Parlement ; 

Or. en

Amendement 25
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
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proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein;

proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein; stelt vanuit deze 
gedachte voor onder de burgers 
voorbeelden te verspreiden van effectief 
optreden van de ombudsman om 
tegenwicht te bieden tegen het ongunstige 
beeld van het Europese bestuur onder de 
burgers, dat vaak als traag en inefficiënt 
wordt gezien;

Or. fr

Amendement 26
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein;

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein, een elementair 
beginsel voor de transparantie van de 
instelling;

Or. el

Amendement 27
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
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tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein;

tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein; meent dat de 
ombudsman hulp zou kunnen bieden aan 
instellingen die herhaaldelijk 
moeilijkheden ondervinden door de 
dialoog tussen de verschillende 
instellingen over de problemen die de 
kwaliteit van hun administratie aantasten, 
en de uitwisseling van goede praktijken 
aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, een burgervriendelijke 
cultuur van dienstverlening en een 
proactieve houding van de instellingen, 
agentschappen en organen van de EU met 
betrekking tot het plaatsen van documenten 
in het publieke domein;

21. moedigt de ombudsman aan te blijven 
aandringen op het grondrecht van toegang 
tot documenten, openheid van de 
Europese instellingen voor de gewone 
burger, een burgervriendelijke cultuur van 
dienstverlening en een proactieve houding 
van de instellingen, agentschappen en 
organen van de EU met betrekking tot het 
plaatsen van documenten in het publieke 
domein, en vast te houden aan een 
behoorlijke invulling van de beginselen 
van transparantie van de besluitvorming 
en verantwoordingsplicht van de 
Europese instellingen;

Or. lt

Amendement 29
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. stelt voor dat deze 
beginselverklaring omtrent de openbare 
dienstverlening in zoveel mogelijk 
exemplaren wordt verspreid en 
gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt 
voor de burger, zodat deze wordt 
gerustgesteld omtrent de wil van de 
Europese Unie om op te komen voor de 
openbare diensten die een vast element in 
hun dagelijks leven vormen;

Or. fr

Amendement 30
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is niettemin van mening dat 
invoering van gemeenschappelijke en 
bindende regels en beginselen voor 
administratieve procedures binnen de 
eigen administratie van de EU, waarvoor 
de eerste Europese ombudsman reeds 
pleitte, en invoering van het 
dienstbaarheidsbeginsel de beste manier 
zou zijn om een blijvende verandering in 
de administratieve cultuur van de EU 
teweeg te brengen, en verwacht daarom 
dat de Commissie daartoe het voorleggen 
van een ontwerpverordening op de 
grondslag van artikel 298 VWEU tot 
prioritair punt zal maken;

Or. en


