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8.11.2017 A8-0328/1 

Amendement  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. vraagt de Commissie de 

transparantie ten aanzien van en de toegang 

tot documenten en informatie met 

betrekking tot de EU-Pilotprocedures 

inzake ontvangen verzoekschriften en met 

betrekking tot de EU Pilot- en 

inbreukprocedures die inmiddels zijn 

beëindigd, te verbeteren; onderstreept het 

belang van regelmatig vervolgoverleg met 

het Parlement door de Commissie; dringt 

aan op voortzetting van het strategisch 

onderzoek van de Ombudsman naar de 

transparantie van de Commissie bij de 

afhandeling van inbreukprocedures in het 

kader van EU Pilot-procedures en vraagt 

de Ombudsman met klem vastbesloten en 

waakzaam te zijn bij voortzetting van het 

onderzoek naar de kwestie in 2017; 

14. vraagt de Commissie zorg te 

dragen voor volledige transparantie ten 

aanzien van en toegang tot documenten en 

informatie met betrekking tot de EU-

Pilotprocedures inzake ontvangen 

verzoekschriften en met betrekking tot de 

EU Pilot- en inbreukprocedures die 

inmiddels zijn beëindigd; onderstreept het 

belang van regelmatig vervolgoverleg met 

het Parlement door de Commissie; dringt 

aan op voortzetting van het strategisch 

onderzoek van de Ombudsman naar de 

transparantie van de Commissie bij de 

afhandeling van inbreukprocedures in het 

kader van EU Pilot-procedures en vraagt 

de Ombudsman met klem vastbesloten en 

waakzaam te zijn bij voortzetting van het 

onderzoek naar de kwestie in 2017; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. betreurt ten zeerste de 

opeenstapeling van vertragingen bij 

inbreukprocedure NIF 2014/4231 

betreffende het in strijd met Richtlijn 

1999/70/EG misbruiken van 

overeenkomsten voor bepaalde tijd in de 

Italiaanse overheidssector; verzoekt de 

Ombudsman haar inspanningen in 

verband hiermee op te voeren om de 

rechten van de burgers doeltreffend te 

beschermen;  

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/3 

Amendement  3 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. prijst de vastbeslotenheid waarmee 

de Ombudsman probeert de hoogste mate 

van transparantie in het 

besluitvormingsproces in de EU te 

bereiken; beklemtoont dat er toezicht moet 

worden gehouden op de tenuitvoerlegging 

van de aanbevelingen van de Ombudsman 

voor transparantie in de trialogen; verzoekt 

de Raad en de Commissie relevante 

informatie openbaar te maken over de in de 

trialogen genomen besluiten; wijst 

nogmaals op de behoefte aan volledige en 

verbeterde transparantie in de 

handelsakkoorden en onderhandelingen, en 

vraagt de Ombudsman zich in te blijven 

zetten om toezicht te houden op de 

transparantie bij alle onderhandelingen 

over handelsakkoorden van de EU met 

derde landen, er rekening mee houdende 

dat dit de onderhandelingspositie van de 

EU niet mag ondermijnen;  

15. prijst de vastbeslotenheid waarmee 

de Ombudsman probeert de hoogste mate 

van transparantie in het 

besluitvormingsproces in de EU te 

bereiken; beklemtoont dat er toezicht moet 

worden gehouden op de tenuitvoerlegging 

van de aanbevelingen van de Ombudsman 

voor transparantie in de trialogen; verzoekt 

de Raad en de Commissie alle informatie 

openbaar te maken over de in de trialogen 

genomen besluiten; wijst nogmaals op de 

behoefte aan volledige en verbeterde 

transparantie in de handelsakkoorden en 

onderhandelingen, en vraagt de 

Ombudsman zich in te blijven zetten om 

toezicht te houden op de transparantie bij 

alle onderhandelingen over 

handelsakkoorden van de EU met derde 

landen; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/4 

Amendement  4 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. verzoekt om meer transparantie in 

het economische en financiële 

besluitvormingsproces van de EU, met 

name op het vlak van het bankentoezicht 

dat wordt verricht door Europese Centrale 

Bank; steunt bovendien de aanbevelingen 

van de Ombudsman om de transparantie 

van de EIB en de Eurogroep te vergroten, 

en hun interne ethiekregels aan te scherpen, 

en neemt kennis van haar recente 

inspanningen in dit verband en erkent dat 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 niet van 

toepassing is op de Eurogroep, aangezien 

dit geen instelling of orgaan in de zin van 

de Verdragen is; dringt aan op opvolging 

van de aanbevelingen van de Ombudsman 

met betrekking tot de herziening van het 

klachtenmechanisme van de EIB, en 

benadrukt het belang van een onafhankelijk 

klachtenmechanisme; vraagt de 

Ombudsman actiever te waarborgen dat het 

nieuwe klachtenmechanisme van de EIB 

geloofwaardig en efficiënt blijft, met 

respect voor de beginselen van 

operationele onafhankelijkheid, 

transparantie, toegankelijkheid, 

punctualiteit en toereikende middelen; 

17. verzoekt om volledige transparantie 

in het economische en financiële 

besluitvormingsproces van de EU, met 

name op het vlak van het bankentoezicht 

dat wordt verricht door Europese Centrale 

Bank; steunt bovendien de aanbevelingen 

van de Ombudsman om de transparantie 

van de EIB en de Eurogroep te vergroten, 

en hun interne ethiekregels aan te scherpen, 

en neemt kennis van haar recente 

inspanningen in dit verband en erkent dat 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 niet van 

toepassing is op de Eurogroep, aangezien 

dit geen instelling of orgaan in de zin van 

de Verdragen is; dringt aan op opvolging 

van de aanbevelingen van de Ombudsman 

met betrekking tot de herziening van het 

klachtenmechanisme van de EIB, en 

benadrukt het belang van een onafhankelijk 

klachtenmechanisme; vraagt de 

Ombudsman actiever te waarborgen dat het 

nieuwe klachtenmechanisme van de EIB 

geloofwaardig en efficiënt blijft, met 

respect voor de beginselen van 

operationele onafhankelijkheid, 

transparantie, toegankelijkheid, 

punctualiteit en toereikende middelen; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/5 

Amendement  5 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. ondersteunt het werk van de 

Ombudsman gericht op verbetering van de 

transparantie ten aanzien van 

lobbyactiviteiten in de EU, en roept de 

Commissie op volledig tegemoet te komen 

aan de voorstellen van de Ombudsman ter 

verbetering van het transparantieregister 

van de EU en hier een centraal punt voor 

transparantie van te maken voor alle EU-

instellingen en ‑ agentschappen; benadrukt 

dat hiertoe duidelijke maatregelen en een 

samenhangend en doeltreffend tijdschema 

moeten worden vastgesteld; benadrukt het 

belang van meer transparantie, waaronder 

ten aanzien van informatie over 

financiering, belangengroepen en 

financiële belangen;  

22. ondersteunt het werk van de 

Ombudsman gericht op verbetering van de 

transparantie ten aanzien van 

lobbyactiviteiten in de EU, en roept de 

Commissie op volledig tegemoet te komen 

aan de voorstellen van de Ombudsman ter 

verbetering van het transparantieregister 

van de EU en hier een geheel verplicht en 

juridisch bindend centraal punt voor 

transparantie van te maken voor alle EU-

instellingen, -agentschappen en 

belangenvertegenwoordigers; benadrukt 

dat er duidelijke maatregelen en een 

samenhangend en doeltreffend tijdschema 

moeten worden vastgesteld met het oog op 

de goedkeuring van een 

wetgevingshandeling van de EU; 

benadrukt het belang van volledige 

transparantie, waaronder ten aanzien van 

informatie over financiering, 

belangengroepen en financiële belangen;  

Or. en 

 

 


