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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. is van mening dat aan het einde van 
deze periode de met redenen omklede 
aanbeveling van het onafhankelijke orgaan 
voor ethiek, onverminderd de algemene 
verordening gegevensbescherming en de 
persoonlijke rechten, openbaar moet 
worden gemaakt, samen met het besluit 
van de bevoegde autoriteit, die een 
verklaring moet geven indien de 
aanbevelingen niet volledig worden 
opgevolgd; is van mening dat de publicatie 
of toezending van aanbevelingen en 
besluiten, als eerste maatregel, op zich een 
sanctie kan zijn; benadrukt dat een 
dergelijk orgaan geen vervanging kan zijn 
van het HvJ-EU; stelt voor dat, in 
uitzonderlijke gevallen, wanneer de 
bevoegde autoriteit naar behoren motiveert 
dat er meer tijd nodig is om de zaak te 
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onderzoeken, zij de ethische instantie kan 
verzoeken haar termijn voor het nemen van 
een besluit met maximaal 20 werkdagen te 
verlengen; is van mening dat deze 
tweefasenaanpak altijd van toepassing 
moet zijn als er geen gegronde redenen 
zijn om aan te nemen dat de persoon te 
kwader trouw handelde, en beveelt aan om 
opzettelijke schending, grove nalatigheid, 
het verborgen houden van bewijs, 
nalatigheid of niet-medewerking als 
verzwarende omstandigheden te 
beschouwen met betrekking tot 
aanbevelingen voor sancties, zelfs al is van 
een schending niet langer sprake;
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had om aan te nemen dat de informatie 
klopte op het moment van 
openbaarmaking, en beveelt aan om 
opzettelijke schending, grove nalatigheid, 
het verborgen houden van bewijs, 
nalatigheid of niet-medewerking als 
verzwarende omstandigheden te 
beschouwen met betrekking tot 
aanbevelingen voor sancties, zelfs al is van 
een schending niet langer sprake;
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