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16.11.2016 A8-0331/4 

Amendement  4 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de blijvende 

inspanningen van de Europese 

Ombudsman om de transparantie in de 

TTIP-onderhandelingen te vergroten via 

aan de Europese Commissie gerichte 

voorstellen; prijst de hieruit 

voortvloeiende publicatie door de 

Commissie van talrijke TTIP-documenten 

en bijgevolg de bevordering van 

transparantie als een van de drie pijlers 

van de nieuwe handelsstrategie van de 

Commissie; benadrukt eens te meer de 

noodzaak van meer transparantie in 

internationale overeenkomsten zoals 

TTIP, CETA en andere overeenkomsten, 

wat ook blijkt uit de vragen van veel 

bezorgde burgers aan de Commissie 

verzoekschriften; dringt aan op meer en 

ruimere inspanningen op dit gebied om het 

vertrouwen van de Europese burgers te 

behouden; 

3. is verheugd over de blijvende 

inspanningen van de Europese 

Ombudsman om de transparantie in de 

TTIP-onderhandelingen te vergroten via 

aan de Europese Commissie gerichte 

voorstellen; betreurt de geheimzinnigheid 

rond de onderhandelingen over TTIP; 

benadrukt dat de onderhandelingen over 

TTIP moeten worden stopgezet aangezien 

TTIP de weg bereidt voor verdere 

liberalisering, deregulering en 

privatisering, waardoor onder meer de 

grondrechten van burgers op een hoog 

niveau van sociale, milieu- en 

gezondheidsbescherming worden 

ondermijnd; beklemtoont de aanhoudende 

bezorgdheid van burgers met betrekking 

tot deze onderhandelingen; is van mening 

dat volledige transparantie en het hoogste 

niveau van democratie moeten worden 

gewaarborgd in de onderhandelingen 

over alle internationale overeenkomsten; 
dringt aan op meer en ruimere 

inspanningen op dit gebied om het 

vertrouwen van de Europese burgers te 

behouden; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/5 

Amendement  5 

Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  19 bis. benadrukt dat de benoeming van 

voormalig Commissievoorzitter Barroso 

tot adviseur en niet-uitvoerend voorzitter 

van Goldman Sachs International het 

wantrouwen van burgers jegens de 

Commissie doet toenemen met betrekking 

tot haar geloofwaardigheid en 

onafhankelijkheid van particuliere 

financiële belangen; 

Or. en 

 

 


