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7.2.2019 A8-0050/1

Amendement 1
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging  4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Als de ombudsman van oordeel is 
dat een instelling niet op de juiste wijze 
uitvoering geeft aan een rechterlijke 
uitspraak, kan hij aanbevelingen doen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Amendement 2
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De ombudsman moet toegang 
hebben tot alle elementen die nodig zijn 
voor de uitoefening van zijn ambt. Daartoe 
moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie verplicht worden de 
ombudsman alle inlichtingen te 
verstrekken waarom deze verzoekt, 
onverminderd de verplichtingen die 
krachtens Verordening (EU) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad2 op 
de ombudsman rusten. Toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten 
moet uitsluitend worden verleend indien de 
regels inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie van de betrokken 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie worden nageleefd. De instellingen, 
organen of instanties die gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
moeten de ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte stellen. Voor de 
tenuitvoerlegging van de regels inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
door de betrokken instellingen, organen of 
instanties van de Unie, moet de 
ombudsman vooraf met de betrokken 
instellingen, organen of instanties 
overeenstemming bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van 
gerubriceerde gegevens of documenten en 
andere informatie die onder de 

(8) De ombudsman moet toegang 
hebben tot alle elementen die nodig zijn 
voor de uitoefening van zijn ambt. Daartoe 
moeten de instellingen, organen en 
instanties van de Unie verplicht worden de 
ombudsman alle inlichtingen te 
verstrekken waarom deze verzoekt, 
onverminderd de verplichtingen die 
krachtens Verordening (EU) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad2 op 
de ombudsman rusten. Toegang tot 
gerubriceerde gegevens en documenten 
moet uitsluitend worden verleend indien de 
regels inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie van de betrokken 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie worden nageleefd. De instellingen, 
organen of instanties die gerubriceerde 
gegevens of documenten verstrekken, 
moeten de ombudsman van de rubricering 
daarvan op de hoogte stellen. Voor de 
tenuitvoerlegging van de regels inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
door de betrokken instellingen, organen of 
instanties van de Unie, moet de 
Ombudsman vooraf met de betrokken 
instellingen, organen of instanties 
overeenstemming bereiken over de 
voorwaarden voor de behandeling van 
gerubriceerde gegevens of documenten. 
Indien de ombudsman van oordeel is dat de 
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verplichting inzake beroepsgeheim valt. 
Indien de ombudsman van oordeel is dat de 
gevraagde bijstand niet wordt verleend, 
moet hij hiervan melding maken aan het 
Europees Parlement, dat passende stappen 
dient te ondernemen.

gevraagde bijstand niet wordt verleend, 
moet hij hiervan melding maken aan het 
Europees Parlement, dat passende stappen 
dient te ondernemen.

_________________ _________________
2 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement 
en de Raad en de Commissie (PB L 145 
van 31.5.2001, blz. 43).

2 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2001 inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement 
en de Raad en de Commissie (PB L 145 
van 31.5.2001, blz. 43).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Amendement 3
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 1 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Bij de uitvoering van de in de 
Verdragen en in deze verordening 
genoemde taken mag de ombudsman niet 
interveniëren in een procedure voor een 
rechterlijke instantie en evenmin de 
gegrondheid van een rechterlijke beslissing 
of de bevoegdheid van een rechterlijke 
instantie om een uitspraak te doen, in 
twijfel trekken.

3. Bij de uitvoering van de in de 
Verdragen en in deze verordening 
genoemde taken mag de ombudsman geen 
onderzoek instellen als de vermeende 
feiten het voorwerp uitmaken of hebben 
uitgemaakt van een gerechtelijke 
procedure en evenmin de gegrondheid van 
een rechterlijke beslissing of de 
bevoegdheid van een rechterlijke instantie 
om een uitspraak te doen, in twijfel 
trekken.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Amendement 4
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 2 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Wanneer de ombudsman vanwege 
een lopende of afgeronde gerechtelijke 
procedure over de feiten die aan de klacht 
ten grondslag liggen een klacht niet-
ontvankelijk moet verklaren of moet 
stoppen met de behandeling ervan, 
worden de resultaten van het onderzoek 
dat hij eventueel reeds heeft verricht ter 
zijde gelaten.

7. De ombudsman is niet bevoegd om 
een besluit te nemen als er ter zake van de 
vermeende feiten een gerechtelijke 
procedure aanhangig is en kan evenmin 
een besluit nemen over feiten die het 
voorwerp zijn geweest van een afgeronde 
juridische procedure. Indien de 
ombudsman echter van oordeel is dat een 
instelling niet op de juiste wijze uitvoering 
geeft aan een rechterlijke uitspraak en dat 
dit wanbeheer kan vormen, heeft hij het 
recht om aanbevelingen te doen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Amendement 5
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 2 – lid 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Bij de ombudsman kunnen slechts 
klachten worden ingediend over de 
arbeidsverhoudingen tussen de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en hun ambtenaren en andere 
personeelsleden, indien alle mogelijkheden 
tot het indienen van interne administratieve 
verzoeken en klachten, met name de 
procedures bedoeld in artikel 90 van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Unie, vervat in Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad4 
("het Statuut"), door de betrokkene zijn 
uitgeput en nadat de termijnen voor 
beantwoording door de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan zijn verstreken.

8. Uitgezonderd in geval van seksuele 
intimidatie kunnen bij de ombudsman 
slechts klachten worden ingediend over de 
arbeidsverhoudingen tussen de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en hun ambtenaren en andere 
personeelsleden, indien alle mogelijkheden 
tot het indienen van interne administratieve 
verzoeken en klachten, met name de 
procedures bedoeld in artikel 90 van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Unie en de regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
van de Unie, vervat in Verordening (EEG, 
Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad4 
("het Statuut"), door de betrokkene zijn 
uitgeput en nadat de termijnen voor 
beantwoording door de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan zijn verstreken.

_________________ _________________
4 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1. 4 PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

Or. en



AM\1176403NL.docx PE635.311v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

7.2.2019 A8-0050/6

Amendement 6
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 2 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De ombudsman stelt de klager zo 
spoedig mogelijk in kennis van het gevolg 
dat aan zijn klacht is gegeven.

9. De ombudsman stelt de klager zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk na twintig 
werkdagen na ontvangst van de klacht, in 
kennis van het gevolg dat aan zijn klacht is 
gegeven.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Amendement 7
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 3 – lid 3 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

Ambtenaren en andere personeelsleden van 
de instellingen, organen en instanties van 
de Unie leggen op verzoek van de 
ombudsman een getuigenis af over feiten 
die verband houden met een lopend 
onderzoek van de ombudsman. Zij spreken 
namens hun instelling, orgaan of 
instantie. Zij blijven gebonden aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
regels waaraan zij onderworpen zijn.

Ambtenaren en andere personeelsleden van 
de instellingen, organen en instanties van 
de Unie leggen op verzoek van de 
ombudsman een getuigenis af over feiten 
die verband houden met een lopend 
onderzoek van de ombudsman. De 
ombudsman behandelt deze getuigenis 
rekening houdend met de noodzaak van 
vertrouwelijkheid.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Amendement 8
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 3 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Voor zover hun nationale recht dit 
toestaat, verstrekken de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten de 
ombudsman, op diens verzoek of op eigen 
initiatief, binnen een zo kort mogelijke 
tijdspanne alle informatie of documenten 
die licht kunnen werpen op gevallen van 
wanbeheer door de instellingen, organen of 
instanties van de Unie. Indien dergelijke 
informatie of een dergelijk document valt 
onder het nationale recht inzake de 
verwerking van vertrouwelijke informatie 
of onder bepalingen op grond waarvan de 
informatie niet mag worden gedeeld, kan 
de betrokken lidstaat de ombudsman 
toegang bieden tot deze informatie of tot 
dit document, mits de ombudsman zich 
ertoe verbindt deze informatie of dit 
document te verwerken met instemming 
van de bevoegde informatieverstrekkende 
autoriteit. Er wordt in ieder geval een 
gedetailleerde beschrijving van het 
document verstrekt.

4. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten verstrekken de ombudsman, op 
diens verzoek of op eigen initiatief, binnen 
een zo kort mogelijke tijdspanne alle 
informatie of documenten die licht kunnen 
werpen op gevallen van wanbeheer door de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie Indien dergelijke informatie of een 
dergelijk document valt onder het nationale 
recht inzake de verwerking van 
vertrouwelijke informatie of onder 
bepalingen op grond waarvan de informatie 
niet mag worden gedeeld, kan de betrokken 
lidstaat de ombudsman toegang bieden tot 
deze informatie of tot dit document, mits 
de ombudsman zich ertoe verbindt deze 
informatie of dit document te verwerken 
met instemming van de bevoegde 
informatieverstrekkende autoriteit. Er 
wordt in ieder geval een gedetailleerde 
beschrijving van het document verstrekt.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Amendement 9
Josep-Maria Terricabras
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt (statuut van de Europese ombudsman)
2018/2080(INL)

Ontwerpresolutie
Artikel 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 3 bis
De ombudsman en zijn personeel 
behandelen klachten in verband met 
verzoeken om toegang van het publiek tot 
documenten overeenkomstig de 
voorwaarden en beperkingen van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001. Met 
betrekking tot klachten over het recht op 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten neemt de ombudsman na een 
gedegen analyse en alle noodzakelijke 
afwegingen een besluit inzake de vrijgave 
of anderszins van de betreffende 
documenten, waarop de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan binnen de in Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 vastgestelde termijnen dient 
te reageren.
Indien de betrokken instelling geen gevolg 
geeft aan de aanbeveling om documenten 
vrij te geven, dient zij deze weigering naar 
behoren te motiveren. In dat geval stelt de 
ombudsman de indiener op de hoogte van 
de beschikbare voorzieningen in rechte, 
waaronder de procedures om de zaak voor 
te leggen aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie.

Or. en
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