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Notis Marias 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 

2016/2150(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. glæder sig over Den Europæiske 

Ombudsmands fortsatte bestræbelser på at 

øge gennemsigtigheden i TTIP-

forhandlingerne via forslag til 

Kommissionen; roser Kommissionens 

deraf følgende offentliggørelse af flere 

TTIP-dokumenter, hvorved den fremmer 

gennemsigtighed som en af de tre 

grundlæggende principper i 

Kommissionens nye handelsstrategi; 
minder på ny om behovet for fuld og øget 

gennemsigtighed i internationale aftaler 

såsom TTIP, CETA og andre, hvilket 

talrige andragender fra bekymrede borger 

til Udvalget for Andragender har opfordret 

til; opfordrer til stærkere og bredere 

bestræbelser i denne henseende for at sikre 

de europæiske borgeres tillid; 

3. er imod TTIP og CETA og deler mange 

millioner borgeres bekymringer; 

understreger, at Udvalget for 

Andragender har modtaget mange klager 

fra borgere og organisationer vedrørende 

manglen på gennemsigtighed i 

forhandlingerne om TTIP og CETA; 

beklager hemmeligholdelsen af disse 

forhandlinger; glæder sig over den store 

opbakning bag det europæiske 

borgerinitiativ om stop for TTIP, idet 3 

284 298 borgere skrev under på det, og 

minimumsgrænsen for underskrifter blev 

nået i 23 medlemsstater; beklager, at 

Kommissionen afviste det europæiske 

borgerinitiativ om stop for TTIP; glæder 

sig på denne baggrund over Den 

Europæiske Ombudsmands fortsatte 

bestræbelser på at øge gennemsigtigheden i 

TTIP-forhandlingerne via forslag til 

Kommissionen; minder på ny om behovet 

for fuld og øget gennemsigtighed i 

internationale aftaler såsom TTIP, CETA 

og andre, hvilket talrige andragender fra 

bekymrede borger til Udvalget for 

Andragender har opfordret til; opfordrer til 

stærkere og bredere bestræbelser i denne 

henseende for at sikre de europæiske 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. støtter Den Europæiske Ombudsmands 

beslutsomhed med hensyn til at gøre Den 

Europæiske Centralbank mere 

gennemsigtig og få den til at efterleve en 

høj forvaltningsstandard, især som 

medlem af trojkaen/kvadrigaen, der 

overvåger de finanspolitiske 

konsolideringsprogrammer i EU-landene; 

glæder sig over ECB's afgørelse om at 

offentliggøre lister over 

direktionsmedlemmernes møder; støtter de 

nye vejledende principper for taler og 

etableringen af en "stille periode" 

vedrørende markedsfølsomme oplysninger 

forud for Styrelsesrådets møder; 

9. beklager Den Europæiske 

Centralbanks udemokratiske natur og 

mangel på politisk ansvarlighed; støtter på 

denne baggrund Den Europæiske 

Ombudsmands beslutsomhed med hensyn 

til at gøre Den Europæiske Centralbank 

mere gennemsigtig;  
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10. noterer sig ECB's status som både en 

monetær myndighed og et rådgivende 

medlem af trojkaen/kvadrigaen, og 

opfordrer Ombudsmanden til at sikre 

hensynet til god forvaltningsskik i en af 

Europas vigtigste finansielle myndigheder; 

10. udtrykker dyb bekymring over den 

interessekonflikt, som opstår med ECB's 

status som både en monetær myndighed og 

et rådgivende medlem af 

trojkaen/kvadrigaen, der pålægger 

medlemsstaterne strukturreformer og 

sparepolitikker, og opfordrer 

Ombudsmanden til at undersøge 

yderligere tilfælde af fejl eller 

forsømmelser i en af Europas vigtigste 

finansielle myndigheder; 

Or. en 



 

AM\1109922DA.doc  PE593.673v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

16.11.2016 A8-0331/17 

Ændringsforslag  17 

Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0331/2016 

Notis Marias 

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2015 

2016/2150(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 
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20. minder om, at interessekonflikter har et 

bredere omfang end "svingdørssagerne"; 

understreger, at en effektiv håndtering af 

alle kilder til interessekonflikter er af 

afgørende betydning med henblik på at 

opnå god forvaltning og sikre 

troværdigheden af den politiske og 

tekniske beslutningsproces; mener, at der 

på EU-plan og på grundlag af høje 

standarder og konkrete foranstaltninger 

skal udvises særlig omhu, der ikke 

efterlader nogen tvivl om, at der ikke 

eksisterer nogen form for interessekonflikt 

i forbindelse med udnævnelse af kandidater 

til stillinger i EU's institutioner, agenturer 

og organer; 

20. minder om, at interessekonflikter har et 

bredere omfang end "svingdørssagerne"; 

understreger, at en effektiv håndtering af 

alle kilder til interessekonflikter er af 

afgørende betydning med henblik på at 

opnå god forvaltning og sikre 

troværdigheden af den politiske og 

tekniske beslutningsproces; beklager i 

denne forbindelse de interessekonflikter, 

som flere kommissærer af Europa-

Kommissionen står i eller har stået i, som 

den nuværende spanske kommissær med 

ansvar for klima og energi, Arias Cañete 

og tidligere kommissær med ansvar for 

konkurrence, Neelie Kroes; mener, at der 

på EU-plan og på grundlag af høje 

standarder og konkrete foranstaltninger 

skal udvises særlig omhu, der ikke 

efterlader nogen tvivl om, at der ikke 

eksisterer nogen form for interessekonflikt 

i forbindelse med udnævnelse af kandidater 

til stillinger i EU's institutioner, agenturer 

og organer; 

Or. en 
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23. bifalder indførelsen af en 

klagemekanisme for eventuelle krænkelser 

af grundlæggende rettigheder i Frontex 

efter en igangværende 

Ombudsmandsundersøgelse af Frontex' og 

medlemsstaternes håndtering af de fælles 

tvangsmæssige hjemsendelser af irregulære 

migranter; påskønner indføjelsen af denne 

mekanisme i den nye europæiske grænse- 

og kystvagt; 

23. bifalder indførelsen af en 

klagemekanisme for eventuelle krænkelser 

af grundlæggende rettigheder i Frontex 

efter en igangværende 

Ombudsmandsundersøgelse af Frontex' og 

medlemsstaternes håndtering af de fælles 

tvangsmæssige hjemsendelser af irregulære 

migranter og flygtninge, hvilket er et 

positivt skridt; påskønner indføjelsen af 

denne mekanisme i den nye europæiske 

grænse- og kystvagt; mener dog, at denne 

mekanisme bør være uafhængig for at 

sikre, at krænkere af menneskerettigheder 

stilles til ansvar, og beklager, at dette ikke 

er tilfælde, da det nye agentur i praksis er 

endnu et redskab, der skal bruges til at 

styre migrationsstrømmene og forhindre 

mennesker, der har behov for 

international beskyttelse, i at komme ind i 

EU; 

Or. en 

 

 


