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5.12.2018 A8-0411/11 

Ændringsforslag  11 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. gentager sin opfordring om at 

indføre en central 

gennemsigtighedsplatform for alle EU's 

institutioner og agenturer; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Ændringsforslag  12 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. støtter Ombudsmandens 

bestræbelser på at forbedre 

gennemsigtigheden for så vidt angår 

lobbyvirksomhed over for EU-

institutionerne; understreger betydningen 

af at vedtage en passende retsakt for at 

gøre EU's åbenhedsregister obligatorisk og 

retligt bindende for alle EU-institutioner og 

-agenturer og interesserepræsentanter og 

dermed sikre fuld gennemsigtighed i 

lobbyvirksomheden; 

19. støtter Ombudsmandens 

bestræbelser på at forbedre 

gennemsigtigheden for så vidt angår 

lobbyvirksomhed over for EU-

institutionerne; understreger betydningen 

af at vedtage en passende retsakt for at 

gøre EU's åbenhedsregister obligatorisk og 

retligt bindende for alle EU-institutioner og 

-agenturer og interesserepræsentanter og 

dermed sikre den højest mulige grad af 

gennemsigtighed i lobbyvirksomheden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Ændringsforslag  13 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. understreger vigtigheden af en 

regelmæssig ajourføring og kraftig 

forbedring af nøjagtigheden af dataene i 

EU's åbenhedsregister, herunder en 

forpligtelse for advokatfirmaer, der driver 

lobbyvirksomhed, til at opgive navnene på 

alle deres klienter; understreger behovet 

for at stille alle oplysninger om lobbyisters 

indflydelse gratis til rådighed i en form, 

der gør dem fuldt forståelige og let 

tilgængelige for offentligheden; mener, at 

der skal sikres fuld åbenhed om 

finansieringen af alle 

interesserepræsentanter; opfordrer til, at 

enhver organisation, der bryder reglerne 

vedrørende "svingdøre", suspenderes fra 

åbenhedsregistret; 

20. understreger vigtigheden af en 

regelmæssig ajourføring og kraftig 

forbedring af nøjagtigheden af dataene i 

EU's åbenhedsregister; mener, at 

professionelle konsulentvirksomheder, 

advokatfirmaer og selvstændige 

konsulenter bør angive det nøjagtige 

omfang af de aktiviteter, som er dækket af 

registeret, idet det samtidig anerkendes, at 

visse personer som følge af den nationale 

lovgivning i visse medlemsstater kan være 

forhindret i at opfylde kravene i 

åbenhedsregistret; mener, at der skal 

sikres fuld åbenhed om finansieringen af 

alle interesserepræsentanter;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Ændringsforslag  14 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. fremhæver Ombudsmandens 

konklusioner om, at ECB's formands 

fortsatte medlemskab af G30 udgjorde fejl 

eller forsømmelser, da det gav anledning 

til en offentlig opfattelse af, at ECB's 

uafhængighed af private finansielle 

interesser kunne bringes i fare; 

understreger, at medlemmerne af ECB's 

direktion bør afstå fra samtidig at være 

medlemmer af fora eller andre 

organisationer, der omfatter 

direktionsmedlemmer fra banker, som 

ECB fører tilsyn med; noterer sig 

Ombudsmandens henstillinger af 15. 

januar 2018 om inddragelse af ECB's 

formand og medlemmer af dens 

beslutningstagende organer i G30 og 

opfordrer indtrængende ECB til at ændre 

de relevante regler med henblik på at 

sikre, at de højeste standarder for etik og 

ansvarlighed gennemføres i praksis; 

21. gentager, at ECB's uafhængighed 

giver medlemmerne af direktionen frihed 

til at træffe afgørelse på ansvarlig vis og 

under overholdelse af passende 

ansvarsregler om deltagelse i fora, 

herunder dem, der ikke er åbne for den 

brede offentlighed, hvis de finder det 

nødvendigt for at sikre den bedste 

gennemførelse af ECB's pengepolitik; 

noterer sig Ombudsmandens udtalelse af 5. 

juli 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Ændringsforslag  15 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. mener, at Kommissionen ikke har 

overholdt principperne om 

gennemsigtighed, etik og retsstatslighed i 

den procedure, den anvendte til at 

udnævne Martin Selmayr til sin nye 

generalsekretær; beklager dybt 

Kommissionens beslutning om at udpege 

Selmayr som sin nye generalsekretær 

uden hensyntagen til den stærke og 

udbredte kritik fra EU's borgere og det 

imagetab, som hele EU har lidt; 

understreger, at Martin Selmayr skal 

træde tilbage som generalsekretær, og 

opfordrer Kommissionen til at vedtage en 

ny procedure for udnævnelse af sin 

generalsekretær for dermed at sikre de 

højeste standarder for gennemsigtighed, 

etik og retsstatslighed; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

vedtage en ny procedure for udnævnelse af 

sin generalsekretær for dermed at sikre de 

højeste standarder for gennemsigtighed, 

etik og retsstatslighed; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Ændringsforslag  16 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. opfordrer Ombudsmanden til at 

fortsætte sit arbejde med at styrke de etiske 

regler i EU's institutioner for at løse 

problemer med svingdøre og sikre fuld 

gennemsigtighed om alle oplysninger i 

forbindelse med sådanne sager, herunder 

en hurtig offentliggørelse af navnene på 

alle de højtstående EU-tjenestemænd, der 

er involveret heri; ser frem til 

Ombudsmandens analyse af, hvordan 

Kommissionen gennemfører sine 

retningslinjer for og forslag til, hvordan 

håndteringen af situationer med svingdøre 

kan forbedres, herunder muligheden for at 

vedtage lovbestemmelser om forebyggelse 

og sanktionering af sådanne situationer og 

eventuelt misbrug; 

23. opfordrer Ombudsmanden til at 

fortsætte sit arbejde med at styrke de etiske 

regler i EU's institutioner for at løse 

problemer med svingdøre og sikre den 

højest mulige grad af gennemsigtighed om 

alle oplysninger i forbindelse med sådanne 

sager, herunder en hurtig offentliggørelse 

af navnene på alle de højtstående EU-

tjenestemænd, der er involveret heri; ser 

frem til Ombudsmandens analyse af, 

hvordan Kommissionen gennemfører sine 

retningslinjer for og forslag til, hvordan 

håndteringen af situationer med svingdøre 

kan forbedres, herunder muligheden for at 

vedtage lovbestemmelser om forebyggelse 

og sanktionering af sådanne situationer og 

eventuelt misbrug; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Ændringsforslag  17 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer på ny Kommissionen til 

at sikre proaktiv offentliggørelse af og fuld 

gennemsigtighed med hensyn til tidligere 

kommissærers beskæftigelse efter udløbet 

af deres embedsperiode; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at Den Etiske 

Komité er fuldt uafhængig og ansvarlig, og 

opfordrer Ombudsmanden til fortsat at 

vurdere og aflægge rapport om eventuelle 

interessekonflikter blandt medlemmerne af 

Den Etiske Komité; 

27. opfordrer på ny Kommissionen til 

at sikre proaktiv offentliggørelse af og den 

højest mulige grad af gennemsigtighed 

med hensyn til tidligere kommissærers 

beskæftigelse efter udløbet af deres 

embedsperiode; opfordrer Kommissionen 

til at sikre, at Den Etiske Komité er fuldt 

uafhængig og ansvarlig, og opfordrer 

Ombudsmanden til fortsat at vurdere og 

aflægge rapport om eventuelle 

interessekonflikter blandt medlemmerne af 

Den Etiske Komité; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Ændringsforslag  18 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. lykønsker Ombudsmanden med 

hendes strategiske undersøgelse af 

gennemsigtigheden i Rådets 

lovgivningsprocedure (OI/2/2017/TE) og 

beklager, at Rådet ikke afgav svar inden 

for fristen; bemærker, at dette desværre er 

et tilbagevendende problem, der igen og 

igen fremgår af klager, som indgives til 

Ombudsmanden; mener endvidere, at dette 

bør betragtes som meget vigtigt for EU's 

demokratiske liv og borgernes effektive 

deltagelse på tværs af kontinentet, da det 

hindrer opfyldelsen af 

forfatningstraktaterne og chartret om 

grundlæggende rettigheder; påpeger i den 

forbindelse, at afgørelsen i den nylige sag 

1272/2017/LP (Rådets afslag på aktindsigt 

i udtalelsen fra dets juridiske tjeneste om 

en interinstitutionel aftale om 

åbenhedsregistret), hvoraf fremgår, at 

spørgsmålet udgør en trussel mod den 

principielle institutionelle balance og 

strider imod den centrale praksis med 

gensidigt loyalt samarbejde; påpeger, at 

det er umuligt at gennemføre 

efterfølgende kontrol på ad hoc-basis, 

efter at der er givet afslag på en 

anmodning; 

28. lykønsker Ombudsmanden med 

hendes strategiske undersøgelse af 

gennemsigtigheden i Rådets 

lovgivningsprocedure (OI/2/2017/TE) og 

beklager, at Rådet ikke afgav svar inden 

for fristen; bemærker, at dette desværre er 

et tilbagevendende problem, der igen og 

igen fremgår af klager, som indgives til 

Ombudsmanden; mener endvidere, at dette 

bør betragtes som meget vigtigt for EU's 

demokratiske liv og borgernes effektive 

deltagelse på tværs af kontinentet, da det 

hindrer opfyldelsen af 

forfatningstraktaterne og chartret om 

grundlæggende rettigheder; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/19 

Ændringsforslag  19 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. opfordrer indtrængende 

Ombudsmanden til at indlede en 

strategisk undersøgelse med henblik på at 

vurdere, om EU's institutioner, kontorer 

og agenturer, såsom Det Europæiske 

Kemikalieagentur (ECHA), Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 

(EFSA) og EMA, sikrer, at indsamling, 

gennemgang og offentliggørelse af 

videnskabelig dokumentation foregår 

fuldstændigt uafhængigt, gennemsigtigt, 

upartisk, nøjagtigt og uden 

interessekonflikter, og hvorvidt der er 

indført de rigtige politikker og 

proceduremæssige 

sikkerhedsforanstaltninger, navnlig med 

hensyn til håndtering af GMO'er, 

glyphosat, pesticider, 

plantesundhedsprodukter og 

biocidholdige produkter samt lægemidler; 

foreslår i denne forbindelse, at der 

endvidere indledes en undersøgelse af 

sammensætningen af og 

udvælgelsesprocedurer for de 

videnskabelige komitéer og paneler i disse 

agenturer for at sikre, at de er 

fuldstændig uafhængige, og indføre 

strenge mekanismer til forebyggelse af 

eventuelle interessekonflikter; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Ændringsforslag  20 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. opfordrer til, at der afsættes flere 

finansielle og menneskelige ressourcer til 

ombudsmandsinstitutionen, således at den 

kan klare den nuværende og fremtidige 

arbejdsbyrde med henblik på at 

opretholde dens afgørende forpligtelse til 

at fremme god forvaltningsskik inden for 

EU, hvilket er en tjeneste af afgørende 

betydning for EU's borgere; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1171303DA.docx  PE631.567v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

5.12.2018 A8-0411/21 

Ændringsforslag  21 

Peter Jahr 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 

(2018/2105(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. understreger behovet for, at 

Ombudsmanden undersøger 

interessekonflikten mellem 

Kommissionens rolle i trojkaen og dens 

ansvar som traktaternes og EU-rettens 

vogter; 

udgår 

Or. en 

 

 


