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8.11.2017 A8-0328/11 

Amendement  11 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 te zorgen 

voor volledige transparantie ten aanzien 

van en volledige 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 A8-0328/12 

Amendement  12 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 A8-0328/13 

Amendement  13 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0328/2017 

Marlene Mizzi 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 

2017/2126(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. herhaalt gekant te zijn tegen de 

Brede Economische en 

Handelsovereenkomst (CETA); betreurt 

het gebrek aan transparantie van de 

onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten als het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP) en CETA en deelt de 

bezorgdheid hierover van miljoenen 

burgers; is verheugd over het succes van 

het populaire Europese burgerinitiatief 

"Stop TTIP", dat 3,2 miljoen 

handtekeningen heeft verzameld en het 

landquorum heeft bereikt in 23 lidstaten; 

betreurt de onaanvaardbare weigering 

van de Commissie om het initiatief te 

registreren; is in verband hiermee 

tevreden met het arrest van 10 mei 2017 

van het Gerecht van de Europese Unie, 

waarmee de beschikking van de 

Commissie nietig verklaard is en erkend is 

dat het Europese burgerinitiatief "Stop 

TTIP" geen ontoelaatbare inmenging in 

de wetgevingsprocedure is, maar een 

tijdige, legitieme opening van een 

democratisch debat; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0328/14 

Amendement  14 

Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Marina Albiol 

Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja 

Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz 

namens de GUE/NGL-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 en -agentschappen en alle 

belangenvertegenwoordigers in de EU; 

benadrukt dat duidelijke maatregelen en 

een samenhangend en doeltreffend 

tijdschema moeten worden vastgesteld met 

het oog op de goedkeuring van een EU-

wetgevingshandeling; benadrukt het 

belang van volledige transparantie, 

waaronder ten aanzien van informatie over 

financiering, belangengroepen en 

financiële belangen; 

Or. en 

 

 


