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Amendement  1 

Jarosław Wałęsa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. moedigt de Commissie en de lidstaten 

ertoe aan de Europese Ombudsman de 

bevoegdheid te verlenen om een verklaring 

af te geven van niet-naleving van 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de 

toegang van het publiek tot documenten 

van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie door een van de EU-

instellingen, op voorwaarde dat deze 

documenten niet binnen het 

toepassingsgebied vallen van artikel 9, 

lid 1, van die verordening; staat erachter 

dat de ombudsman de bevoegdheid moet 

krijgen om een besluit te nemen over de 

vrijgave van de desbetreffende 

documenten, na afsluiting van een 

onderzoek naar de gebrekkige naleving; 

5. moedigt de Commissie en de lidstaten 

ertoe aan de Europese Ombudsman de 

bevoegdheid te verlenen om een verklaring 

af te geven van niet-naleving van 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de 

toegang van het publiek tot documenten 

van het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie door een van de EU-

instellingen, op voorwaarde dat deze 

documenten niet binnen het 

toepassingsgebied vallen van artikel 4 en 

artikel 9, lid 1, van die verordening; staat 

erachter dat de ombudsman de 

bevoegdheid moet krijgen om een besluit 

te nemen over de vrijgave van de 

desbetreffende documenten, na afsluiting 

van een onderzoek naar de gebrekkige 

naleving; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/2 

Amendement  2 

Jarosław Wałęsa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. erkent dat er behoefte is aan 

transparantie in de EU-besluitvorming en 

steunt het onderzoek door de Europese 

Ombudsman naar informele 

onderhandelingen tussen de drie 

belangrijkste EU-instellingen ("trialogen"), 

alsook de lancering van een openbare 

raadpleging hierover; steunt de publicatie 

van trialoogdocumenten, met inachtneming 

van de bepalingen van artikel 4 van 

Verordening (EG) nr. 1049/2001; 

7. erkent dat er behoefte is aan 

transparantie in de EU-besluitvorming en 

steunt het onderzoek door de Europese 

Ombudsman naar informele 

onderhandelingen tussen de drie 

belangrijkste EU-instellingen ("trialogen"), 

alsook de lancering van een openbare 

raadpleging hierover; steunt de publicatie 

van trialoogdocumenten, met inachtneming 

van de bepalingen van de artikelen 4 en 9 

van Verordening (EG) nr. 1049/2001; 

Or. en 
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Amendement  3 

Jarosław Wałęsa 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. roept op tot meer transparantie in de 

bijeenkomsten van de Eurogroep, bovenop 

de stappen die reeds door de voorzitter zijn 

ondernomen na tussenkomst van de 

Europese Ombudsman; 

11. is verheugd over het besluit de 

transparantie van de werkzaamheden van 

de Eurogroep te vergroten na een 

tussenkomst van de Europese Ombudsman; 

Or. en 

 

 


