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16.11.2016 A8-0331/7 

Amendement  7 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging L bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  L bis. overwegende dat grote 

transparantie van cruciaal belang is voor 

het verwerven van legitimiteit en het 

vertrouwen van het publiek dat besluiten 

op het algemene openbare belang zijn 

gebaseerd; overwegende dat de 

toenemende trend van "leeszalen" met 

beperkte toegang, zelfs voor gekozen 

vertegenwoordigers, tot commercieel 

gevoelige dossiers afwijkt van deze logica; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/8 

Amendement  8 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verzoekt de Europese Ombudsman 

te onderzoeken in hoeverre de invoering 

van beveiligde leeszalen in 

overeenstemming is met het recht op 

toegang tot documenten en met de 

beginselen van goed bestuur; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/9 

Amendement  9 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. wijst op de bezorgdheid van burgers 

met betrekking tot de behandeling van 

klachten over inbreuken door de 

Commissie; benadrukt dat het recht op 

goed bestuur, zoals vastgelegd in artikel 41 

van het Handvest van de grondrechten, de 

verplichting van toereikende motivatie 

omvat in gevallen waarin de Commissie 

beslist om geen inbreukprocedure bij het 

Hof van Justitie in gang te zetten; is 

ingenomen met het strategisch onderzoek 

door de Europese Ombudsman naar de 

systeemkwesties die in de EU-Pilot zijn 

aangetroffen; 

17. wijst op de bezorgdheid van burgers 

met betrekking tot de behandeling van 

inbreukprocedures door de Commissie 

voor het Hof van Justitie en tot het gebrek 

aan transparantie in de desbetreffende 

stappen van het proces; benadrukt dat het 

recht op goed bestuur, zoals vastgelegd in 

artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten, de verplichting van 

toereikende motivatie omvat in gevallen 

waarin de Commissie beslist om geen 

inbreukprocedure bij het Hof van Justitie in 

gang te zetten; is ingenomen met het 

strategisch onderzoek door de Europese 

Ombudsman naar de systeemkwesties die 

in de EU-Pilot zijn aangetroffen; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0331/10 

Amendement  10 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is ingenomen met de voortzetting van 

de onderzoeken van de Europese 

Ombudsman naar "draaideur"-gevallen in 

de Commissie; neemt kennis van het feit 

dat de Commissie als gevolg van deze 

onderzoeken meer informatie heeft 

verstrekt over de namen van hoge 

ambtenaren die de Commissie hebben 

verlaten om in de privésector te gaan 

werken; moedigt een frequentere 

openbaarmaking van de namen en andere 

gegevens van dergelijke personen aan; 

hoopt dat andere Europese instellingen en 

instanties dit voorbeeld volgen; is verheugd 

over de bereidheid van de Commissie om 

informatie te publiceren over de 

werkzaamheden van voormalige leden van 

de Commissie na hun ambtstermijn; maakt 

zich grote zorgen over het feit dat 

voormalig Commissievoorzitter Barroso tot 

adviseur en niet-uitvoerend voorzitter van 

Goldman Sachs International is benoemd; 

19. is ingenomen met de voortzetting van 

de onderzoeken van de Europese 

Ombudsman naar "draaideur"-gevallen in 

de Commissie; neemt kennis van het feit 

dat de Commissie als gevolg van deze 

onderzoeken meer informatie heeft 

verstrekt over de namen van hoge 

ambtenaren die de Commissie hebben 

verlaten om in de privésector te gaan 

werken; moedigt een frequentere 

openbaarmaking van de namen en andere 

gegevens van dergelijke personen aan; 

hoopt dat andere Europese instellingen en 

instanties dit voorbeeld volgen; is verheugd 

over de bereidheid van de Commissie om 

informatie te publiceren over de 

werkzaamheden van voormalige leden van 

de Commissie na hun ambtstermijn; maakt 

zich grote zorgen over het feit dat 

voormalig Commissievoorzitter Barroso tot 

adviseur en niet-uitvoerend voorzitter van 

Goldman Sachs International is benoemd; 

verzoekt de ombudsman een onderzoek in 

te stellen naar de behandeling door de 

Commissie van de draaideurzaak-

Barroso, met inbegrip van het opstellen 

van aanbevelingen over hoe de 

gedragscode moet worden hervormd in 

overeenstemming met de beginselen van 

goed bestuur en de vereisten van het 

Verdrag die zijn vastgelegd in artikel 245 
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VWEU; 

Or. en 



 

AM\1109916NL.docx  PE593.673v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.11.2016 A8-0331/11 

Amendement  11 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2016 

Notis Marias 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2015 

2016/2150(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. is ingenomen met het feit dat alle EU-

instellingen in 2015 interne regels hebben 

ingevoerd voor de bescherming van 

klokkenluiders overeenkomstig artikel 22, 

onder a) t/m c), van het Statuut van de 

ambtenaren, waardoor officieel 

klokkenluiden wordt aangemoedigd; merkt 

op dat de bescherming van klokkenluiders 

tegen vergelding doeltreffender kan zijn; 

dringt daarom aan op de vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften om 

klokkenluiden aan te moedigen, alsook op 

de invoering van minimale garanties en 

waarborgen voor klokkenluiders; 

21. is ingenomen met het feit dat alle EU-

instellingen in 2015 interne regels hebben 

ingevoerd voor de bescherming van 

klokkenluiders overeenkomstig artikel 22, 

onder a) t/m c), van het Statuut van de 

ambtenaren, waardoor officieel 

klokkenluiden wordt aangemoedigd; merkt 

op dat de bescherming van klokkenluiders 

tegen vergelding doeltreffender kan zijn; 

dringt daarom aan op de vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften om 

klokkenluiden aan te moedigen, waarbij de 

bewijslast wordt omgekeerd zodat 

klokkenluiders volledige bescherming 

genieten, alsook op de invoering van 

minimale garanties en waarborgen voor 

klokkenluiders;verzoekt de Europese 

Ombudsman de uitvoering van de interne 

regels inzake de bescherming van 

klokkenluiders te beoordelen en verdere 

verbeteringen voor te stellen om te 

verduidelijken welke bescherming precies 

wordt geboden aan personeelsleden die 

voldoen aan hun verplichting om de klok 

te luiden, met name in het geval van 

geaccrediteerde parlementaire 

medewerkers; 

Or. en 
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