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Betænkning A8-0331/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 

2016/2150(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. tilskynder Kommissionen og 

medlemsstaterne til at give Den 

Europæiske Ombudsmand beføjelse til at 

udstede en erklæring om de forskellige 

EU-institutioners manglende overholdelse 

af forordning (EF) nr. 1049/2001 om 

aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens dokumenter, forudsat at 

disse dokumenter ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for artikel 9, stk. 1, i 

forordningen; støtter tanken om, at 

Ombudsmanden bør have beføjelse til at 

træffe afgørelse om frigivelsen af de 

relevante dokumenter efter en undersøgelse 

af den manglende overholdelse; 

5. tilskynder Kommissionen og 

medlemsstaterne til at give Den 

Europæiske Ombudsmand beføjelse til at 

udstede en erklæring om de forskellige 

EU-institutioners manglende overholdelse 

af forordning (EF) nr. 1049/2001 om 

aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens dokumenter, forudsat at 

disse dokumenter ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet for artikel 4 og artikel 

9, stk. 1, i forordningen; støtter tanken om, 

at Ombudsmanden bør have beføjelse til at 

træffe afgørelse om frigivelsen af de 

relevante dokumenter efter en undersøgelse 

af den manglende overholdelse; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. erkender, at der er behov for 

gennemsigtighed i EU's beslutningsproces, 

og støtter Den Europæiske Ombudsmands 

undersøgelse af de uformelle forhandlinger 

mellem de tre vigtigste EU-institutioner 

("triloger") og lanceringen af en offentlig 

høring om spørgsmålet; støtter 

offentliggørelse af trilogdokumenter i 

overensstemmelse med artikel 4 i 

forordning 1049/2001; 

7. erkender, at der er behov for 

gennemsigtighed i EU's beslutningsproces, 

og støtter Den Europæiske Ombudsmands 

undersøgelse af de uformelle forhandlinger 

mellem de tre vigtigste EU-institutioner 

("triloger") og lanceringen af en offentlig 

høring om spørgsmålet; støtter 

offentliggørelse af trilogdokumenter i 

overensstemmelse med artikel 4 og artikel 

9 i forordning 1049/2001; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. opfordrer til større gennemsigtighed i 

Eurogruppens møder ud over de 

foranstaltninger, der allerede er truffet af 

dens formand efter Den Europæiske 

Ombudsmands indgriben; 

11. glæder sig over beslutningen om at 

øge gennemsigtigheden i Eurogruppens 

arbejde efter Den Europæiske 

Ombudsmands indgriben; 

Or. en 

 

 


