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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0050/29

Amendement 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – 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. Zij spreken 
namens hun instelling, orgaan of instantie. 
Zij blijven gebonden aan de verplichtingen 
die voortvloeien uit de regels waaraan zij 
onderworpen zijn. Als zij gebonden zijn 
door het beroepsgeheim, wordt dit 
beroepsgeheim niet geacht ook informatie 
te omvatten die van belang is in verband 
met klachten of onderzoeken naar 
intimidatie of wanbeheer.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/30

Amendement 30
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – 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. 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, alsmede een 
motivering voor het niet verstrekken van 
het document.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/31

Amendement 31
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Wanneer na onderzoek wordt 
geconstateerd dat er sprake is van 
wanbeheer, stelt de ombudsman de 
betrokken instelling of instantie of het 
betrokken orgaan hiervan in kennis en doet 
hij, waar passend, aanbevelingen. De 
betrokken instelling of instantie of het 
betrokken orgaan doet de ombudsman 
binnen een termijn van drie maanden een 
gedetailleerd standpunt toekomen. De 
ombudsman kan deze termijn op verzoek 
van de betrokken instelling of instantie of 
het betrokken orgaan met maximaal twee 
maanden verlengen. Wanneer de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan nalaat om de ombudsman binnen 
drie maanden of binnen de verlengde 
termijn een standpunt te doen toekomen, 
kan de ombudsman zijn onderzoek zonder 
dat standpunt afsluiten.

6. Wanneer na onderzoek wordt 
geconstateerd dat er sprake is van 
wanbeheer, stelt de ombudsman de 
betrokken instelling of instantie of het 
betrokken orgaan hiervan in kennis en doet 
hij, waar passend, aanbevelingen. De 
betrokken instelling of instantie of het 
betrokken orgaan doet de ombudsman 
binnen een termijn van drie maanden een 
gedetailleerd standpunt toekomen. De 
ombudsman kan deze termijn op een met 
redenen omkleed verzoek van de 
betrokken instelling of instantie of het 
betrokken orgaan met maximaal twee 
maanden verlengen. Wanneer de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan nalaat om de ombudsman binnen 
drie maanden of binnen de verlengde 
termijn een standpunt te doen toekomen, 
kan de ombudsman zijn onderzoek zonder 
dat standpunt afsluiten.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/32

Amendement 32
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. De ombudsman zendt vervolgens 
een verslag aan de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan en, met 
name wanneer de aard of de omvang van 
het wanbeheer dat is geconstateerd zulks 
vereist, aan het Europees Parlement. De 
ombudsman kan in het verslag 
aanbevelingen doen. De klager wordt door 
de ombudsman in kennis gesteld van het 
resultaat van het onderzoek, van het 
standpunt van de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan, alsmede 
van de eventuele aanbevelingen in het 
verslag van de ombudsman.

7. De ombudsman zendt vervolgens 
een verslag aan de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan en aan het 
Europees Parlement. De ombudsman kan 
in het verslag aanbevelingen doen. De 
klager wordt door de ombudsman in kennis 
gesteld van het resultaat van het onderzoek, 
van het standpunt van de betrokken 
instelling of instantie of het betrokken 
orgaan, alsmede van de eventuele 
aanbevelingen in het verslag van de 
ombudsman.

Or. en



AM\1176394NL.docx PE635.311v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0050/33

Amendement 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 3 – lid 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. De ombudsman tracht zoveel 
mogelijk met de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan tot een 
oplossing te komen om een einde te maken 
aan het wanbeheer en met betrekking tot de 
ingediende klacht genoegdoening te 
verschaffen. De ombudsman stelt de 
indiener in kennis van de voorgestelde 
oplossing en van de eventuele 
opmerkingen van de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan. De 
klager heeft het recht om, indien hij dit 
wenst, opmerkingen bij de ombudsman in 
te dienen.

9. De ombudsman tracht zoveel 
mogelijk met de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan tot een 
oplossing te komen om een einde te maken 
aan het wanbeheer en met betrekking tot de 
ingediende klacht genoegdoening te 
verschaffen. De ombudsman stelt de 
indiener in kennis van de voorgestelde 
oplossing en van de eventuele 
opmerkingen van de betrokken instelling of 
instantie of het betrokken orgaan. De 
klager heeft het recht om, indien hij dit 
wenst, opmerkingen bij de ombudsman in 
te dienen, alsmede, op enig tijdstip, 
aanvullende informatie die niet bekend 
was op het tijdstip waarop de klacht werd 
ingediend.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/34

Amendement 34
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 4 – lid 2 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Indien de ombudsman van oordeel is dat 
feiten die tijdens een onderzoek aan het 
licht gekomen zijn mogelijk betrekking 
hebben op het strafrecht, stelt hij de 
bevoegde nationale autoriteiten en, voor 
zover het onderwerp binnen hun 
bevoegdheden valt, het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding en het Europees 
Openbaar Ministerie hiervan in kennis. In 
voorkomend geval stelt de ombudsman ook 
de instelling, het orgaan of de instantie van 
de Unie waartoe de betrokken ambtenaar 
of het betrokken personeelslid behoort 
hiervan in kennis, die in een dergelijk 
geval toepassing kan geven aan artikel 17, 
tweede alinea, van Protocol nr. 7 
betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie.

Indien de ombudsman van oordeel is dat 
feiten die tijdens een onderzoek aan het 
licht gekomen zijn mogelijk betrekking 
hebben op het strafrecht, stelt hij de 
bevoegde nationale autoriteiten en, voor 
zover het onderwerp binnen hun 
bevoegdheden valt, het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding en het Europees 
Openbaar Ministerie hiervan in kennis, en 
ontwikkelt hij dienovereenkomstig 
strategische partnerschappen met die 
agentschappen. In voorkomend geval stelt 
de ombudsman ook de instelling, het 
orgaan of de instantie van de Unie waartoe 
de betrokken ambtenaar of het betrokken 
personeelslid behoort hiervan in kennis, die 
in een dergelijk geval toepassing kan geven 
aan artikel 17, tweede alinea, van Protocol 
nr. 7 betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie.

Or. en
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6.2.2019 A8-0050/35

Amendement 35
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bijlage – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

De ombudsman en zijn personeel 
behandelen verzoeken om toegang van het 
publiek tot documenten - andere dan die 
bedoeld in artikel 4, lid 1 - overeenkomstig 
de voorwaarden en beperkingen van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001.

De ombudsman en zijn personeel 
behandelen verzoeken om toegang van het 
publiek tot documenten overeenkomstig de 
voorwaarden en beperkingen van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Or. en


