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Amendement 1
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de EU 2013 heeft 
uitgeroepen tot "Europees Jaar van de 
burger" om de twintigste verjaardag van 
het EU-burgerschap te vieren;

Or. en

Amendement 2
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. 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 Europese 
ombudsman te wenden in verband met 
gevallen van wanbeheer in het optreden 
van deinstellingen, organen en instanties 
van de Unie met uitzondering van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie bij de 
uitoefening van zijn gerechtelijke taak";

Or. bg

Amendement 3
Mariya Gabriel
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Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het Parlement in 
zijn resolutie van 6 september 2001 de 
door de Ombudsman opgestelde Code van 
goed administratief gedrag, heeft 
goedgekeurd;

Or. bg

Amendement 4
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er sprake is van 
wanbeheer, wanneer een openbare 
instelling niet handelt volgens een regel of 
beginsel waaraan zij gebonden is;

H. overwegende dat er sprake is van 
wanbeheer, wanneer een openbare 
instelling niet handelt volgens een regel of 
beginsel waaraan zij gebonden is, als 
bepaald door de eerste Europese 
Ombudsman, de heer Jacob Söderman;

Or. en

Amendement 5
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat deze omschrijving 
wanbeheer niet beperkt tot gevallen waarin 
de overtreden regel of het overtreden 
beginsel wettelijk bindend is; overwegende 
dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
verder gaan dan de wet, waarmee van de 

I. overwegende dat deze omschrijving 
wanbeheer niet beperkt tot gevallen waarin 
de overtreden regel of het overtreden 
beginsel wettelijk bindend is; overwegende 
dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
verder gaan dan de wet, waarmee van de 
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EU-instellingen niet alleen verlangd wordt 
dat zij aan hun wettelijke verplichtingen 
voldoen, maar ook dat zij servicegericht 
zijn en erop toezien dat leden van de 
bevolking naar behoren worden behandeld 
en hun rechten zonder enig voorbehoud 
uitoefenen;

EU-instellingen niet alleen verlangd wordt 
dat zij aan hun wettelijke verplichtingen 
voldoen, maar ook dat zij servicegericht 
zijn en erop toezien dat alle leden van de 
bevolking naar behoren worden behandeld
met rechtvaardigheid, onpartijdigheid en 
waardigheid en hun rechten zonder enig 
voorbehoud en op basis van gelijkheid 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 6
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat deze omschrijving 
wanbeheer niet beperkt tot gevallen waarin 
de overtreden regel of het overtreden 
beginsel wettelijk bindend is; overwegende 
dat de beginselen van behoorlijk bestuur 
verder gaan dan de wet, waarmee van de 
EU-instellingen niet alleen verlangd wordt 
dat zij aan hun wettelijke verplichtingen 
voldoen, maar ook dat zij servicegericht 
zijn en erop toezien dat leden van de 
bevolking naar behoren worden behandeld 
en hun rechten zonder enig voorbehoud 
uitoefenen;

I. overwegende dat deze omschrijving 
wanbeheer niet beperkt tot gevallen waarin 
de overtreden regel of het overtreden 
beginsel wettelijk bindend is; overwegende 
dat de beginselen van goede 
bestuurspraktijken een hoger 
verplichtingsniveau inhouden dan de wet, 
waarmee van de EU-instellingen niet alleen 
verlangd wordt dat zij aan hun wettelijke 
verplichtingen voldoen, maar ook dat zij 
servicegericht zijn en erop toezien dat 
leden van de bevolking naar behoren 
worden behandeld en hun rechten zonder 
enig voorbehoud uitoefenen;

Or. pl

Amendement 7
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de meeste klachten 
(56%) in elektronische vorm worden 
ontvangen voor registratie via de 
interactieve website van de Europese 
Ombudsman, welke beschikbaar is in alle 
23 officiële talen;

Or. bg

Amendement 8
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat 52,7% van de in 2012 
ingestelde onderzoeken de Europese 
Commissie betrof, 16,8% het Europees 
Bureau voor personeelsselectie (EPSO), 
5,2% het Europees Parlement, 3,0% de 
Europese dienst voor extern optreden, 
1,5% de Europese Investeringsbank en 
20,9% overige instellingen, instanties of 
organen van de EU;

N. overwegende dat 52,7% van de in 2012 
ingestelde onderzoeken de Europese 
Commissie betrof, 3,0% de Europese 
dienst voor extern optreden, 1,5% de 
Europese Investeringsbank en 20,9% 
overige instellingen, instanties of organen 
van de EU;

Or. en

Amendement 9
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Overweging О

Ontwerpresolutie Amendement

О. overwegende dat de in 2012 
onderzochte gevallen van vermeend 
wanbeheer overwegend betrekking hadden 
op rechtmatigheid (27,7%), eerlijkheid 

О. overwegende dat de in 2012 
onderzochte gevallen van vermeend 
wanbeheer overwegend betrekking hadden 
op rechtmatigheid (27,7%), verzoeken om 
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(10,3%), termijnen voor besluiten (8%) en 
verzoeken om toegang tot documenten 
(6,7%);

informatie (12,5%), eerlijkheid (10,3%), 
termijnen voor besluiten (8%) en 
verzoeken om toegang tot documenten 
(6,7%);

Or. bg

Amendement 10
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de Ombudsman een 
kritische opmerking maakt als de 
betrokken instelling het wanbeheer 
ongedaan kan maken of als het wanbeheer 
bijzonder ernstig is of algemene gevolgen 
heeft; overwegende dat de Ombudsman 17 
ontwerpaanbevelingen heeft uitgegeven in 
2012;

U. overwegende dat de Ombudsman 
ontwerpaanbevelingen uitgeeft als de 
betrokken instelling het wanbeheer 
ongedaan kan maken of als het wanbeheer 
bijzonder ernstig is of algemene gevolgen 
heeft; overwegende dat de Ombudsman 17 
ontwerpaanbevelingen heeft uitgegeven in 
2012;

(Inhoudelijke correctie)

Or. en

Amendement 11
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de Ombudsman een 
kritische opmerking maakt als de 
betrokken instelling het wanbeheer 
ongedaan kan maken of als het wanbeheer 
bijzonder ernstig is of algemene gevolgen 
heeft; overwegende dat de Ombudsman 17 
ontwerpaanbevelingen heeft uitgegeven in 
2012;

U. overwegende dat de Ombudsman een 
ontwerpaanbeveling uitgeeft als de 
betrokken instelling het wanbeheer 
ongedaan kan maken of als het wanbeheer 
bijzonder ernstig is of algemene gevolgen 
heeft; overwegende dat de Ombudsman 17 
ontwerpaanbevelingen heeft uitgegeven in 
2012;
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Or. en

Amendement 12
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging V bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

V bis. overwegende dat in het verslag van 
het Europees Parlement over het speciale 
verslag werd geconcludeerd dat de 
bekommernissen van de Ombudsman over 
mogelijk wanbeheer gerechtvaardigd 
waren;

Or. en

Amendement 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat de aandacht van de 
Ombudsman in 2012 in het bijzonder is 
uitgegaan naar de integratie van 
gehandicapten; overwegende dat de 
Ombudsman zich, samen met de 
Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement, de Europese 
Commissie, het Europees Bureau voor de 
grondrechten en het Europees 
Gehandicaptenforum, inspant om de 
uitvoering van het EU-kader volgens het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap te beschermen, 
te bevorderen en te bewaken; overwegende 
dat dit het eerste mensenrechtenverdrag is 
dat door de EU is bekrachtigd;

X. overwegende dat de aandacht van de 
Ombudsman in 2012 in het bijzonder is 
uitgegaan naar de integratie van personen 
met verschillende maten van handicap; 
overwegende dat de Ombudsman zich, 
samen met de Commissie verzoekschriften 
van het Europees Parlement, de Europese 
Commissie, het Europees Bureau voor de 
grondrechten en het Europees 
Gehandicaptenforum, inspant om de 
uitvoering van het EU-kader volgens het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap te beschermen, 
te bevorderen en te bewaken; overwegende 
dat dit het eerste mensenrechtenverdrag is 
dat door de EU is bekrachtigd;
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Or. pl

Amendement 14
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

X bis. overwegende dat de Raad van de 
EU het voorstel heeft bekrachtigd voor 
een kader op EU-niveau voor de 
bewaking van de uitvoering van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, met inbegrip van de 
Ombudsman en de Commissie 
verzoekschriften;

Or. en

Amendement 15
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van oordeel dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 
een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU;

4. is van oordeel dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 
een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU; roept de 
volgende Europese Ombudsman op om 
het goede werk voort te zetten dat zijn 
voorganger heeft verricht om deze 
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belangrijke doelen te bereiken;

Or. en

Amendement 16
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van oordeel dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 
een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU;

4. is van oordeel, in overweging nemende 
dat de helft van de Europese burgers het 
ermee eens is dat het op een na 
belangrijkste recht van burgers het recht 
op goed beheer is, dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 
een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU;

Or. en

Amendement 17
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van oordeel dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 

4. is van oordeel dat de inspanningen die 
de Ombudsman zich getroost om meer 
openheid, transparantie en verantwoording 
in de besluitvormingsprocessen en besturen 
in de Europese Unie te bewerkstelligen, 
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een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU;

een doorslaggevende bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van een 
Unie waarin "de besluiten in zo groot 
mogelijke openheid en zo dicht mogelijk 
bij de burger worden genomen en door 
bestuurders worden uitgevoerd", zoals is 
bepaald in artikel 1 VEU;

Or. en

Amendement 18
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat 52% van de burgers 
van oordeel is dat het de belangrijkste 
functie van de Ombudsman is te 
waarborgen dat EU-burgers hun rechten 
kennen en weten hoe ze die moeten 
uitoefenen; de Ombudsman moet 
derhalve zijn communicatie naar de 
Europese burgers toe verbeteren en beter 
samenwerken met het Europees Netwerk 
van ombudsmannen;

Or. en

Amendement 19
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. pleit voor de nodige stappen die 
moeten worden ondernomen om de 
procedures voor het klachtenonderzoek, 
het uitvoeren van onderzoeken en het 
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nemen van beslissingen te bespoedigen;

Or. bg

Amendement 20
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. herhaalt dat 42% van de Europese 
burgers niet tevreden is met de mate van 
transparantie in het EU-bestuur en 
benadrukt dat de Ombudsman moet 
doorgaan met EU-instellingen te helpen 
meer open, doeltreffend en 
burgervriendelijk te worden, zodat 
bruggen tussen de instellingen en burgers 
worden gebouwd;

Or. en

Amendement 21
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat klachten in verband met 
transparantie altijd bovenaan de 
klachtenlijst van de Ombudsman hebben 
gestaan; merkt tevens op dat het aantal van 
deze klachten een dalende lijn vertoont, 
van het piekjaar 2008, waarin 36% van de 
indieners een gebrek aan transparantie 
aanvoerde, naar 21,5% in 2012; meent dat 
dit erop wijst dat de EU-instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben geleverd 
om hun transparantie te vergroten; roept de 

7. merkt op dat klachten in verband met 
transparantie altijd bovenaan de 
klachtenlijst van de Ombudsman hebben 
gestaan; merkt tevens op dat het aantal van 
deze klachten een dalende lijn vertoont, 
van het piekjaar 2008, waarin 36% van de 
indieners een gebrek aan transparantie 
aanvoerde, naar 21,5% in 2012; meent dat 
dit erop wijst dat de EU-instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben geleverd 
om hun transparantie te vergroten; roept de 
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instellingen, instanties en organen van de 
EU op mee te werken aan een verdere 
verlaging van dat percentage;

instellingen, instanties en organen van de 
EU op mee te werken aan een verdere 
verlaging van dat percentage door samen 
te werken met de Europese Ombudsman 
en zijn aanbevelingen uit te voeren;

Or. en

Amendement 22
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat klachten in verband met 
transparantie altijd bovenaan de 
klachtenlijst van de Ombudsman hebben 
gestaan; merkt tevens op dat het aantal van 
deze klachten een dalende lijn vertoont, 
van het piekjaar 2008, waarin 36% van de 
indieners een gebrek aan transparantie 
aanvoerde, naar 21,5% in 2012; meent dat 
dit erop wijst dat de EU-instellingen 
aanzienlijke inspanningen hebben 
geleverd om hun transparantie te 
vergroten; roept de instellingen, instanties 
en organen van de EU op mee te werken 
aan een verdere verlaging van dat 
percentage;

7. merkt op dat klachten in verband met 
transparantie altijd bovenaan de 
klachtenlijst van de Ombudsman hebben 
gestaan; merkt tevens op dat het aantal van 
deze klachten een dalende lijn vertoont, 
van het piekjaar 2008, waarin 36% van de 
indieners een gebrek aan transparantie 
aanvoerde, naar 21,5% in 2012; uit zijn 
bezorgdheid over het grote aantal nog 
steeds voorkomende klachten over 
openheid, openbaarheid en 
persoonsgegevens, aangezien deze een 
bedreiging vormen voor zowel de 
interinstitutionele dialoog als het publieke 
imago en de houding van de EU ten 
opzichte van burgers;

Or. en

Amendement 23
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat transparantie, openheid, 
toegang tot informatie, eerbiediging van de 
rechten van burgers en strikte ethische 
normen essentieel zijn om het vertrouwen 
van de burgers in de institutionele organen 
te bewaren;

8. herhaalt dat transparantie, openheid, 
toegang tot informatie, eerbiediging van de 
rechten van burgers en strikte ethische 
normen essentieel zijn om het vertrouwen 
van de burgers in de institutionele organen 
te bewaren; bekritiseert in dit verband dat 
de Europese Commissie en de Raad op 
niet-transparante wijze hebben gehandeld 
en nog steeds handelen, voornamelijk 
wanneer het gaat om belangrijke 
beslissingen die onmiskenbare gevolgen 
hebben voor het dagelijkse leven van 
Europese burgers; 

Or. en

Amendement 24
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herhaalt dat transparantie, openheid, 
toegang tot informatie, eerbiediging van de 
rechten van burgers en strikte ethische 
normen essentieel zijn om het vertrouwen 
van de burgers in de institutionele organen 
te bewaren;

8. herhaalt dat transparantie, openheid, 
toegang tot informatie, eerbiediging van de 
rechten van burgers en strikte ethische 
normen essentieel zijn om het vertrouwen 
van de burgers in de institutionele organen 
te bewaren en dat dit vertrouwen in het 
bijzonder in de huidige moeilijke 
economische situatie van het grootste 
belang is voor de toekomst van het 
Europese integratieproject;

Or. de

Amendement 25
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de EU-instellingen op, gezien 
de toenemende digitalisering van het 
openbare bestuur, om aandacht te 
besteden aan de bijzondere behoeften van 
oudere mensen, die voor een groot deel 
niet vertrouwd zijn met moderne 
informatie- en 
communicatietechnologieën, en om dit te 
compenseren met behulp van 
gebruiksvriendelijke toepassingen, 
geschikte online-hulpprogramma's en 
gemakkelijk toegankelijke, niet-digitale 
contactmogelijkheden;

Or. de

Amendement 26
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is verheugd over de tien door de 
Ombudsman gepresenteerde 
voorbeeldzaken, die op allerlei gebieden 
als model kunnen dienen voor 
administratieve praktijken in de diverse 
EU-instellingen;

Or. bg

Amendement 27
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat de afname van het 
totale aantal klachten dat bij de 
Ombudsman is ingediend in 2012 ten 
opzichte van voorgaande jaren, nieuw 
bewijs is van het succes van de interactieve 
gids op zijn website, een krachtig middel 
dat er mede voor moet zorgen dat minder 
burgers zich met hun klacht ten onrechte 
tot de Ombudsman richten, en dat meer 
mogelijkheden biedt om indieners te 
informeren over waar zij wel terecht 
kunnen; merkt op dat de ontwikkeling 
bevestigt dat steeds meer mensen zich om 
de juiste redenen tot de Europese 
Ombudsman wenden;

10. is van oordeel dat de afname van het 
totale aantal klachten dat bij de 
Ombudsman is ingediend in 2012 ten 
opzichte van voorgaande jaren, nieuw 
bewijs is van het succes van de interactieve 
gids op zijn website, een krachtig middel 
dat er mede voor moet zorgen dat minder 
burgers zich met hun klacht ten onrechte 
tot de Ombudsman richten, en dat meer 
mogelijkheden biedt om indieners te 
informeren over waar zij wel terecht 
kunnen; merkt op dat de ontwikkeling 
bevestigt dat steeds meer mensen zich om 
de juiste redenen tot de Europese 
Ombudsman wenden; roept de leden van 
het Europees Parlement en alle 
instellingen, organen en agentschappen 
van de EU op om de gids via hun eigen 
websites beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 28
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van oordeel dat de afname van het 
totale aantal klachten dat bij de 
Ombudsman is ingediend in 2012 ten 
opzichte van voorgaande jaren, nieuw 
bewijs is van het succes van de interactieve 
gids op zijn website, een krachtig middel 
dat er mede voor moet zorgen dat minder 
burgers zich met hun klacht ten onrechte 
tot de Ombudsman richten, en dat meer 
mogelijkheden biedt om indieners te 
informeren over waar zij wel terecht 
kunnen; merkt op dat de ontwikkeling 
bevestigt dat steeds meer mensen zich om 

10. is van oordeel dat de afname van het 
totale aantal klachten dat bij de 
Ombudsman is ingediend in 2012 ten 
opzichte van voorgaande jaren, nieuw 
bewijs is van het succes van de interactieve 
gids op zijn website, een krachtig middel 
dat er mede voor moet zorgen dat minder 
burgers zich met hun klacht ten onrechte 
tot de Ombudsman richten, en dat meer 
mogelijkheden biedt om indieners te 
informeren over waar zij wel terecht 
kunnen; is daarom van mening dat zowel 
alle EU-instellingen als de leden van het 
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de juiste redenen tot de Europese 
Ombudsman wenden;

Europees Netwerk van ombudsmannen op 
hun websites en socialemediakanalen een 
directe link naar deze gids ter beschikking 
zouden moeten stellen;

Or. de

Amendement 29
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de belangrijke bijdrage van het 
Europees Netwerk van ombudsmannen; 
merkt op dat 60% van de klachten die de 
Ombudsman in 2012 heeft behandeld, 
onder de bevoegdheid van een lid van dat 
netwerk viel; herinnert eraan dat de 
Commissie verzoekschriften volwaardig lid 
van het netwerk is; merkt op dat de 
Ombudsman 63 klachten aan deze 
commissie heeft doorgegeven in 2012; 
feliciteert de Europese Ombudsman met 
zijn geslaagde coördinatie van het netwerk; 
is van mening dat dit een noodzakelijke 
functie van de activiteiten van de 
Ombudsman is en dat samenwerking 
binnen het netwerk verdiept zou moeten 
worden om de uitvoering van Europees 
recht op nationaal niveau te verbeteren; is 
van oordeel dat de deelname van de 
Ombudsman aan Europese en 
internationale verenigingen van 
ombudsmannen voortgezet en versterkt zou 
moeten worden;

12. erkent de belangrijke bijdrage van het 
Europees Netwerk van ombudsmannen; 
merkt op dat 60% van de klachten die de 
Ombudsman in 2012 heeft behandeld, 
onder de bevoegdheid van een lid van dat 
netwerk viel; herinnert eraan dat de 
Commissie verzoekschriften volwaardig lid 
van het netwerk is; merkt op dat de 
Ombudsman 63 klachten aan deze 
commissie heeft doorgegeven in 2012; 
feliciteert de Europese Ombudsman met 
zijn geslaagde coördinatie van het netwerk; 
is van mening dat dit een noodzakelijke 
functie van de activiteiten van de 
Ombudsman is en dat samenwerking 
binnen het netwerk verdiept zou moeten 
worden om de uitvoering van Europees 
recht op nationaal niveau te verbeteren; 
beveelt aan dat het netwerk uitgebreid 
wordt met relevante nationale organen; is 
van oordeel dat de deelname van de 
Ombudsman aan Europese en 
internationale verenigingen van 
ombudsmannen voortgezet en versterkt zou 
moeten worden;

Or. en
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Amendement 30
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent de belangrijke bijdrage van het 
Europees Netwerk van ombudsmannen; 
merkt op dat 60% van de klachten die de 
Ombudsman in 2012 heeft behandeld, 
onder de bevoegdheid van een lid van dat 
netwerk viel; herinnert eraan dat de 
Commissie verzoekschriften volwaardig lid 
van het netwerk is; merkt op dat de 
Ombudsman 63 klachten aan deze 
commissie heeft doorgegeven in 2012; 
feliciteert de Europese Ombudsman met 
zijn geslaagde coördinatie van het netwerk; 
is van mening dat dit een noodzakelijke 
functie van de activiteiten van de 
Ombudsman is en dat samenwerking 
binnen het netwerk verdiept zou moeten 
worden om de uitvoering van Europees 
recht op nationaal niveau te verbeteren; is 
van oordeel dat de deelname van de 
Ombudsman aan Europese en 
internationale verenigingen van 
ombudsmannen voortgezet en versterkt zou 
moeten worden;

12. erkent de belangrijke bijdrage van het 
Europees Netwerk van ombudsmannen en 
benadrukt het nut van een efficiënte 
samenwerking ten gunste van Europese 
burgers; merkt op dat 60% van de klachten 
die de Ombudsman in 2012 heeft 
behandeld, onder de bevoegdheid van een 
lid van dat netwerk viel; herinnert eraan dat 
de Commissie verzoekschriften volwaardig 
lid van het netwerk is; merkt op dat de 
Ombudsman 63 klachten aan deze 
commissie heeft doorgegeven in 2012; 
feliciteert de Europese Ombudsman met 
zijn geslaagde coördinatie van het netwerk; 
is van mening dat dit een noodzakelijke 
functie van de activiteiten van de 
Ombudsman is en dat samenwerking 
binnen het netwerk verdiept zou moeten 
worden om de uitvoering van Europees 
recht op nationaal niveau te verbeteren; is 
van oordeel dat de deelname van de 
Ombudsman aan Europese en 
internationale verenigingen van 
ombudsmannen voortgezet en versterkt zou 
moeten worden;

Or. en

Amendement 31
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt het belang van het werk 
van het Europees Netwerk van 
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ombudsmannen voor goed beheer en meer 
transparantie in de Europese instellingen; 
is van oordeel dat de ombudsmannen in 
de gehele EU een belangrijke rol spelen 
door Europese burgers bij te staan en te 
proberen het gebrek aan transparantie en 
democratie in de lidstaten en de Europese 
Unie te bestrijden; uit zijn bezorgdheid 
over de verlagingen van de begrotingen 
van de ombudsmannen in vele lidstaten; 
waarschuwt tegen de pogingen om 
regionale ombudsmannen in Spanje op te 
heffen; is van oordeel dat deze beslissing 
schadelijk zal zijn voor de mogelijkheid 
van vele Europese burgers om hun 
rechten doeltreffend te beschermen;

Or. en

Amendement 32
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat, evenals in voorgaande 
jaren, de meeste door de Ombudsman 
ingestelde onderzoeken betrekking hadden 
op de Commissie (52,7%), met het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) op de tweede plaats (16,8%); 
merkt op dat het aantal in 2012 gestelde 
onderzoeken betreffende het Europees 
Parlement bijna twee keer zo hoog was als 
dat in 2011; roept het secretariaat van het 
Europees Parlement op zijn volledige 
medewerking te verlenen aan de 
Ombudsman en naleving van diens 
aanbevelingen te waarborgen;

13. merkt op dat, evenals in voorgaande 
jaren, de meeste door de Ombudsman 
ingestelde onderzoeken betrekking hadden 
op de Commissie (52,7%); merkt op dat 
het aantal in 2012 gestelde onderzoeken 
betreffende het Europees Parlement bijna 
twee keer zo hoog was als dat in 2011; 
roept het secretariaat van het Europees 
Parlement op zijn volledige medewerking 
te verlenen aan de Ombudsman en 
naleving van diens aanbevelingen te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat, evenals in voorgaande 
jaren, de meeste door de Ombudsman 
ingestelde onderzoeken betrekking hadden 
op de Commissie (52,7%), met het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) op de tweede plaats (16,8%); 
merkt op dat het aantal in 2012 gestelde 
onderzoeken betreffende het Europees 
Parlement bijna twee keer zo hoog was als 
dat in 2011; roept het secretariaat van het 
Europees Parlement op zijn volledige 
medewerking te verlenen aan de 
Ombudsman en naleving van diens 
aanbevelingen te waarborgen;

13. merkt op dat, evenals in voorgaande 
jaren, de meeste door de Ombudsman 
ingestelde onderzoeken betrekking hadden 
op de Commissie (52,7%), met het 
Europees Bureau voor personeelsselectie 
(EPSO) op de tweede plaats (16,8%); 
merkt op dat het aantal in 2012 gestelde 
onderzoeken betreffende het Europees 
Parlement bijna twee keer zo hoog was als 
dat in 2011; roept het secretariaat van het 
Europees Parlement op zijn volledige 
medewerking te verlenen aan de 
Ombudsman en naleving en samenhang 
van diens aanbevelingen en opmerkingen 
over bestuurspraktijken te waarborgen;

Or. pl

Amendement 34
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt het feit dat ieder 
gesloten onderzoek een stap in de juiste 
richting is en een goede kans om de 
verbeteringen in te voeren die het publiek 
heeft aangewezen en waarom het het 
heeft gevraagd, als een manier om de 
Europese burgers zoveel mogelijk 
inspraak te geven in het Europese 
wetgevingsproces;

Or. en
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Amendement 35
Nikolaos Salavrakos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt kennis van het feit dat de 
Ombudsman in 2013 een nieuwe uitgave 
van de Europese Code van goed 
administratief gedrag zal publiceren, mede 
op basis van de beginselen van het 
Europees bestuursrecht in de jurisprudentie 
van de Europese rechtbanken;

15. verwelkomt het feit dat de Ombudsman 
in juni 2013 een nieuwe uitgave van de 
Europese Code van goed administratief 
gedrag heeft gepubliceerd, mede op basis 
van de beginselen van het Europees 
bestuursrecht in de jurisprudentie van de 
Europese rechtbanken;

Or. en

Amendement 36
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd over de betrokkenheid van 
de Ombudsman bij een door het Research 
Network on EU Administrative Law 
(ReNEUAL) georganiseerde conferentie 
die stilstond bij de mogelijkheid van 
invoering van algemene regels voor 
bestuursrechtelijke procedures voor 
instellingen, organen en instanties van de 
EU, evenals bij de mogelijke inhoud 
daarvan;

16. is verheugd over de betrokkenheid van 
de Ombudsman bij een aantal 
verschillende, aan beter openbaar bestuur 
gewijde conferenties, met inbegrip van het 
organiseren van een conferentie samen 
met het Research Network on EU 
Administrative Law (ReNEUAL);

Or. en

Amendement 37
Mariya Gabriel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie nogmaals op 
gemeenschappelijke bindende regels en 
beginselen voor bestuursrechtelijke 
procedures in de EU-administratie vast te 
stellen en hiertoe een ontwerpverordening 
te presenteren op basis van artikel 298 
VWEU;

17. roept de Commissie nogmaals op 
gemeenschappelijke bindende regels en 
beginselen voor bestuursrechtelijke 
procedures in de EU-administratie vast te 
stellen en hiertoe een ontwerpverordening 
te presenteren op basis van artikel 298 
VWEU, aangezien dit als de beste manier 
wordt beschouwd om een blijvende 
verandering in de bestuurscultuur van de 
EU-instellingen te waarborgen;

Or. bg

Amendement 38
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie nogmaals op 
gemeenschappelijke bindende regels en 
beginselen voor bestuursrechtelijke 
procedures in de EU-administratie vast te 
stellen en hiertoe een ontwerpverordening 
te presenteren op basis van artikel 298 
VWEU;

17. roept, overeenkomstig zijn Resolutie 
2012/2024(INI) van 15 januari 2013, de 
Commissie nogmaals op 
gemeenschappelijke bindende regels en 
beginselen voor bestuursrechtelijke 
procedures in de EU-administratie vast te 
stellen en hiertoe een ontwerpverordening 
te presenteren op basis van artikel 298 
VWEU; beschouwt de ervaringen van de 
Ombudsman tot nu toe en zijn 
desbetreffende publicaties als een 
geschikte inhoudelijke grondslag voor een 
dergelijk wetsvoorstel;

Or. de
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Amendement 39
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat gaat over 
het verzuim van de Commissie een 
oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in de behandeling van de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen, 
het gebrek aan milieueffectrapportage over 
die uitbreiding, en de afwezigheid van 
beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject en 
het ontbreken van MER;

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat gaat over 
het verzuim van de Commissie een 
oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in de behandeling van de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen, 
het gebrek aan milieueffectrapportage over 
die uitbreiding, en de afwezigheid van 
beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject en 
het ontbreken van MER; erkent de 
gepastheid van een dergelijk verslag in 
het licht van deze specifieke kwesties;

Or. en

Amendement 40
Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat gaat over 
het verzuim van de Commissie een 
oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in de behandeling van de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen, 
het gebrek aan milieueffectrapportage over 
die uitbreiding, en de afwezigheid van 
beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject en 
het ontbreken van MER;

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat gaat over 
het verzuim van de Commissie een 
oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in de behandeling van de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen, 
het gebrek aan milieueffectrapportage over 
die uitbreiding, en de afwezigheid van 
beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject en 
het ontbreken van MER; keurt af dat de 
Commissie niet aan haar verplichtingen 
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voldeed bij het onderzoeken van en 
optreden naar aanleiding van een 
ontvangen klacht en in haar antwoord op 
de verzoeken en aanbevelingen van de 
Ombudsman uit zijn eerste onderzoek 
naar deze zaak; herinnert eraan dat de 
Commissie er de voorkeur aan ga te 
pogen een overeenkomst te bereiken met 
de Oostenrijkse autoriteiten en een MER 
achteraf goed te keuren, in plaats van 
Oostenrijk voor het HvJ-EU te dagen dat
een aanval is op de legitimiteit van deze 
instelling; feliciteert de Ombudsman met 
zijn beslissing om een speciaal verslag 
over deze zaak in te dienen bij het 
Parlement;

Or. en

Amendement 41
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat gaat over 
het verzuim van de Commissie een 
oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in de behandeling van de 
uitbreiding van de luchthaven van Wenen, 
het gebrek aan milieueffectrapportage 
over die uitbreiding, en de afwezigheid
van beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject en 
het ontbreken van MER;

19. herinnert eraan dat de Ombudsman in 
2012 één speciaal verslag aan het Europees 
Parlement heeft gezonden, dat enerzijds 
gaat over het verzuim van de Commissie 
een oplossing te vinden voor een 
belangenconflict in het kader van een 
achteraf uitgevoerde 
milieueffectrapportage over de uitbreiding 
van de luchthaven van Wenen en 
anderzijds over het ontbreken van 
beroepsprocedures voor degenen die 
bezwaar maakten tegen het bouwproject; 
herinnert eraan dat dit speciale verslag 
voor de Commissie verzoekschriften 
aanleiding was om toekomstgerichte 
voorstellen voor de huidige herziening 
van de MER-richtlijn op te stellen;
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Or. de

Amendement 42
Elena Băsescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat de vorige Ombudsman en 
de huidige Ombudsman in 17 en een half 
jaar slechts 18 speciale verslagen hebben 
ingediend; is van mening dat dit aantoont 
dat de EU-instellingen in de meeste 
gevallen bereid zijn tot samenwerking;

21. merkt op dat de vorige Ombudsman en 
de huidige Ombudsman in 17 en een half 
jaar slechts 18 speciale verslagen hebben 
ingediend; is van mening dat dit aantoont 
dat de EU-instellingen in de meeste 
gevallen bereid zijn tot samenwerking; 
erkent het belang van deze verslagen en 
moedigt de Ombudsman aan om 
dergelijke zaken verder te onderzoeken 
wanneer het gaat om belangrijke gevallen 
van wanbeheer in verband met 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de EU;

Or. en

Amendement 43
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. feliciteert de Ombudsman met de 
officiële erkenning van zijn instelling als 
"Committed to Excellence" door de 
Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer; 
moedigt zijn opvolger aan hierop voort te 
bouwen en blijk te blijven geven van 
dezelfde gehechtheid aan 
onafhankelijkheid, kwaliteit van de 
klachtenbehandeling, contact met de 
burgers en goede betrekkingen met de 
instellingen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 44
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. feliciteert de Ombudsman met de 
officiële erkenning van zijn instelling als 
"Committed to Excellence" door de 
Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer; 
moedigt zijn opvolger aan hierop voort te 
bouwen en blijk te blijven geven van 
dezelfde gehechtheid aan 
onafhankelijkheid, kwaliteit van de 
klachtenbehandeling, contact met de 
burgers en goede betrekkingen met de 
instellingen;

22. feliciteert de Ombudsman met de 
officiële erkenning van zijn instelling als 
"Committed to Excellence" door de 
Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer; 
moedigt zijn opvolger aan hierop voort te 
bouwen en blijk te blijven geven van 
dezelfde gehechtheid aan 
onafhankelijkheid, objectiviteit, kwaliteit 
van de klachtenbehandeling, een 
proactieve en onderzoekende aanpak, 
contact met de burgers en goede 
betrekkingen met de instellingen;

Or. en

Amendement 45
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. feliciteert de Ombudsman met de 
officiële erkenning van zijn instelling als 
"Committed to Excellence" door de 
Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer; 
moedigt zijn opvolger aan hierop voort te 
bouwen en blijk te blijven geven van 
dezelfde gehechtheid aan 
onafhankelijkheid, kwaliteit van de 
klachtenbehandeling, contact met de 
burgers en goede betrekkingen met de 

22. feliciteert de Ombudsman met de 
officiële erkenning van zijn instelling als 
"Committed to Excellence" door de 
Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer; 
moedigt zijn opvolger aan hierop voort te 
bouwen, blijk te blijven geven van dezelfde 
gehechtheid aan onafhankelijkheid, 
kwaliteit van de klachtenbehandeling, 
contact met de burgers en goede 
betrekkingen met de instellingen, en 
tegelijkertijd de beginselen van 
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instellingen; transparantie na te volgen;

Or. pl

Amendement 46
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van oordeel dat toekomstige 
dragers van het ambt van Europese 
Ombudsman, om het vertrouwen in de 
instellingen van de EU te versterken en 
haar geloofwaardigheid te vergroten, blijk 
moeten geven van een soortgelijke 
gehechtheid aan onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid, zoals bepaald in artikel 6 
van het Statuut van de Ombudsman;

Or. en

Amendement 47
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt het belang van politieke 
onafhankelijkheid voor de Ombudsman 
als instelling op zich en voor de 
geloofwaardigheid van de Unie in haar 
geheel; beschouwt dergelijke 
onafhankelijkheid als een waarborg voor 
burgers dat de Ombudsman zijn plichten 
op een betrouwbare wijze en geheel vrij 
van externe druk vervult;

Or. en
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Amendement 48
Mariya Gabriel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de International 
Right to Know Day, op 28 september, een 
initiatief is dat de zichtbaarheid van de 
Ombudsman onder het Europese publiek 
vergroot en een voorbeeld is van een 
goede praktijk;

Or. bg

Amendement 49
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verwelkomt de deelneming van de 
Ombudsman, samen met de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement, het Europees 
Gehandicaptenforum, de Europese 
Commissie en het Europees Bureau voor 
de grondrechten, aan het kader op EU-
niveau volgens artikel 33, lid 2, dat beoogt 
de uitvoering van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap te beschermen, te bevorderen en 
te bewaken;

23. verwelkomt de deelneming van de 
Ombudsman, samen met de Commissie 
verzoekschriften van het Europees 
Parlement, het Europees 
Gehandicaptenforum, de Europese 
Commissie en het Europees Bureau voor 
de grondrechten, aan het kader op EU-
niveau volgens artikel 33, lid 2, dat beoogt 
de uitvoering van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap te beschermen, te bevorderen en 
te bewaken; roept de Ombudsman op om 
in zijn werk bijzondere nadruk te leggen 
op de behoeften van de zeer kwetsbare 
sociale groepen, met inbegrip van 
personen met een handicap; 

Or. en

Amendement 50
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verwelkomt de pogingen van de 
Ombudsman om de tenuitvoerlegging van 
het Handvest van de grondrechten door 
de instellingen van de EU te waarborgen, 
mede via zijn initiatiefonderzoeken; 
verwacht dat een andere, soortgelijke 
plicht aan de Ombudsman zal worden 
toevertrouwd wanneer de Unie toetreedt 
tot het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden overeenkomstig 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 51
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. benadrukt het belang van de 
initiatiefonderzoeken van de Ombudsman, 
die hem in staat stellen om onderwerpen 
te behandelen die anders niet onder zijn 
aandacht zouden komen, omdat burgers 
zich vanwege een gebrek aan informatie 
of middelen niet tot hem wenden; acht het 
van belang om de zichtbaarheid van het 
ambt van de Europese Ombudsman te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 52
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verwelkomt de aanname in 2012 van 
een wet tot oprichting van een 
ombudsbureau in Turkije; is verheugd over 
het feit dat alle kandidaat-lidstaten nu op 
nationaal niveau een ombudsbureau 
hebben opgericht; is van oordeel dat de 
ervaring leert dat de Ombudsman als 
instelling buitengewoon nuttig is voor de 
bevordering van behoorlijk bestuur, de 
rechtsstaat en de bescherming van de 
mensenrechten, en dat de lidstaten die nog 
geen ombudsbureau hebben opgericht, er 
goed aan zouden doen actief te overwegen 
dat te doen;

24. verwelkomt de aanname in 2012 van 
een wet tot oprichting van een 
ombudsbureau in Turkije; erkent de rol 
van de steun en het advies van de 
Europese Ombudsman in deze 
ontwikkeling; is verheugd over het feit dat 
alle kandidaat-lidstaten nu op nationaal 
niveau een ombudsbureau hebben 
opgericht; is van oordeel dat de ervaring 
leert dat de Ombudsman als instelling 
buitengewoon nuttig is voor de 
bevordering van behoorlijk bestuur, de 
rechtsstaat en de bescherming van de 
mensenrechten, en dat de lidstaten die nog 
geen ombudsbureau hebben opgericht, er 
goed aan zouden doen actief te overwegen 
dat te doen; roept de Europese 
Ombudsman op om door te gaan met 
toekomstige kandidaat-landen in dit 
proces te begeleiden;

Or. en


