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Amendement 1
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het jaarverslag 2011 
over de werkzaamheden van de 
Ombudsman op 22 mei 2012 officieel is 
aangeboden aan de Voorzitter van het 
Parlement en overwegende dat de 
ombudsman, de heer Nikiforos 
Diamandouros, het op 19 juni 2012 in 
Straatsburg heeft gepresenteerd aan de 
Commissie verzoekschriften;

A. overwegende dat het jaarverslag 2011 
over de werkzaamheden van de 
Ombudsman op 22 mei 2012 officieel is 
aangeboden aan de Voorzitter van het 
Parlement en overwegende dat de 
ombudsman, de heer Nikiforos 
Diamandouros, het op 19 juni 2012 in
Brussel heeft gepresenteerd aan de 
Commissie verzoekschriften;

Or. de

Amendement 2
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat overeenkomstig artikel 
298 van het VWEU de instellingen, 
organen en instanties van de EU "steunen 
op een open, doeltreffend en onafhankelijk 
Europees ambtenarenapparaat";

D. overwegende dat overeenkomstig artikel 
298 van het VWEU de instellingen, 
organen en instanties van de EU "steunen 
op een open, doeltreffend en onafhankelijk 
Europees ambtenarenapparaat"en dat 
hetzelfde artikel de mogelijkheid biedt 
hiertoe middels verordeningen concrete 
en voor het gehele EU-bestuur toepasbare 
bepalingen in de secundaire wetgeving 
vast te stellen;

Or. de

Amendement 3
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de Ombudsman in meer 
dan 65% van de door hem behandelde 
klachten een onderzoek kon starten of de 
klacht kon doorverwijzen naar een bevoegd 
orgaan, zoals een lid van het Europees 
Netwerk van ombudsmannen, SOLVIT, 
een ander klachtenbehandelend orgaan of
de Commissie verzoekschriften van het 
Parlement; merkt op dat de Commissie 
verzoekschriften in 2011 59 klachten van 
de Ombudsman heeft ontvangen;

4. merkt op dat de Ombudsman in meer 
dan 65% van de door hem behandelde 
klachten een onderzoek kon starten of de 
klacht kon doorverwijzen naar een bevoegd 
orgaan, zoals een lid van het Europees 
Netwerk van ombudsmannen, waar de 
Commissie verzoekschriften van het 
Parlement ook bij is aangesloten, de 
Commissie of een ander 
klachtenbehandelend orgaan (bijv. 
SOLVIT); merkt op dat de Commissie 
verzoekschriften in 2011 59 klachten van 
de Ombudsman heeft ontvangen;

Or. de

Amendement 4
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat, ondanks 
successen op dit vlak in de voorbije jaren, 
het aantal behandelde klachten dat onder 
het mandaat van de Ombudsman valt ook 
in 2011 met ongeveer 27% opnieuw 
relatief laag lag en dat er dus nog heel 
wat te doen valt aan alomvattende en 
proactieve informatieverschaffing aan de 
burger met betrekking tot het mandaat 
van de Ombudsman, in het bijzonder in 
nauwe samenwerking met de nationale en 
regionale ombudsmannen, het Europees 
Parlement en de Commissie;

Or. de

Amendement 5
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is verheugd over de permanente 
inspanningen van de Ombudsman, 
bijvoorbeeld publicaties, gericht op het op 
constructieve wijze tot stand brengen van 
betere voorwaarden voor de vaststelling 
van een verordening over algemene 
administratieve procedures voor de 
Europese Unie; onderstreept dat een 
dergelijke wet, die voor juridisch bindende 
minimumnormen betreffende kwaliteit en 
procedurele garanties voor het gehele 
directe EU-bestuur moet zorgen, op 
artikel 298 VWEU zou kunnen stoelen en 
dat de precieze formulering ervan in 
nauw overleg met de Ombudsman tot 
stand zou moeten komen;

Or. de

Amendement 6
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over de samenwerking 
van de Ombudsman met het Europees 
Netwerk van ombudsmannen en vindt dat 
deze samenwerking zou moeten worden 
uitgebreid met actievere maatregelen ter 
bevordering van het Europees 
burgerinitiatief als nieuw instrument voor 
de rechtstreekse betrokkenheid van 
burgers bij de ontwikkeling van EU-
wetgeving. 

Or. bg

Amendement 7
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de Ombudsman zijn 
bevoegdheden op een actieve en 
evenwichtige manier heeft uitgeoefend 
tijdens de verslagperiode;

22. stelt verheugd vast dat de Ombudsman 
zijn bevoegdheden op een actieve en 
evenwichtige manier, kritisch en op 
samenwerking met de andere EU-
instellingen gerichte wijze heeft 
uitgeoefend tijdens de verslagperiode;

Or. de

Amendement 8
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de Ombudsman zijn 
bevoegdheden op een actieve en 
evenwichtige manier heeft uitgeoefend 
tijdens de verslagperiode;

22. stelt vast dat de Ombudsman zijn 
bevoegdheden op een actieve en 
evenwichtige manier heeft uitgeoefend 
tijdens de verslagperiode;

Or. en

Amendement 9
Angelika Werthmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de Ombudsman ervoor te 
blijven zorgen dat optimaal gebruik wordt 
gemaakt van middelen, waarbij dubbele 
personeelskosten worden voorkomen en 
wordt samengewerkt met andere bestaande 
EU-instellingen teneinde doeltreffende 
besparingen op de EU-begroting te 
waarborgen;

23. dringt erop aan dat de Ombudsman 
ervoor blijft zorgen dat optimaal gebruik 
wordt gemaakt van middelen, waarbij 
dubbele personeelskosten worden 
voorkomen en wordt samengewerkt met 
andere bestaande EU-instellingen teneinde 
doeltreffende besparingen op de EU-
begroting te waarborgen;

Or. en
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