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9.11.2017 A8-0328/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-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 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; is van 

mening dat onredelijke vertragingen bij 

de behandeling van geïnitieerde inbreuk- 

en EU-Pilotprocedures, of het ontbreken 

van een afdoende resultaat, ook onder 

wanbeheer kunnen vallen; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-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 relevante 

informatie openbaar te maken over de in de 

trialogen genomen besluiten, met name de 

positie van elke lidstaat over de diverse 

onderwerpen; is van mening dat 

publiekmaking van de besprekingen in de 

werkgroepen van de Raad zou helpen de 

oorsprong van bepaalde besluiten te 

begrijpen; 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; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/8 

Amendement  8 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is ingenomen met de praktische 

aanbevelingen van de Ombudsman ten 

behoeve van ambtenaren die contacten 

onderhouden met lobbyisten; dringt er bij 

de Ombudsman op aan het bewustzijn 

omtrent deze aanbevelingen onder het 

personeel van alle EU-instellingen te 

vergroten door middel van trainingen, 

seminars en aanverwante ondersteunende 

maatregelen, en roept alle EU-instellingen 

op de code van goed administratief gedrag 

van de Ombudsman en de 

transparantiemaatregelen in het 

Kaderverdrag van de VN inzake 

tabaksontmoediging ten uitvoer te leggen; 

26. is ingenomen met de praktische 

aanbevelingen van de Ombudsman ten 

behoeve van ambtenaren die contacten 

onderhouden met lobbyisten; dringt er bij 

de Ombudsman op aan het bewustzijn 

omtrent deze aanbevelingen onder het 

personeel van alle EU-instellingen te 

vergroten door middel van trainingen, 

seminars en aanverwante ondersteunende 

maatregelen, en roept alle EU-instellingen 

op de code van goed administratief gedrag 

van de Ombudsman en de 

transparantiemaatregelen in het 

Kaderverdrag van de VN inzake 

tabaksontmoediging ten uitvoer te leggen; 

herhaalt zijn oproep tot een effectieve 

opwaardering van de code van goed 

administratief gedrag door aanneming 

van een bindende verordening hierover 

tijdens de lopende zittingsperiode; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/9 

Amendement  9 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  29 quater. verzoekt de Ombudsman 

verder onderzoek te voeren naar de 

praktijken in de EU-agentschappen, met 

name de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid en het Europees 

Agentschap voor chemische stoffen, met 

betrekking tot de Monsanto Papers en de 

eventuele implicaties op het gebied van 

geheimhouding en belangenconflicten, 

alsmede hun algemene bekendheid; 

Or. en 
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9.11.2017 A8-0328/10 

Amendement  10 

Igor Šoltes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  33 ter. stelt een herziening van het 

Statuut van de Europese Ombudsman 

voor om haar in staat te stellen de niet-

naleving te onderzoeken waarvan sprake 

zou zijn met betrekking tot Verordening 

(EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van 

het publiek tot documenten van de 

instellingen en organen van de EU en 

besluiten te nemen over de vrijgave van de 

documenten in kwestie; 

Or. en 

 

 


