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Geachte mevrouw Montserrat,

Ik schrijf u in verband met het initiatiefverslag van uw commissie over de activiteiten van de 
Europese Ombudsman - jaarverslag 2018 (2019/2134(INI)). De Commissie constitutionele 
zaken heeft tijdens haar vergadering van 12 november 2019 een advies in briefvorm 
goedgekeurd (rapporteur voor advies: Paulo Rangel, PPE), dat ik u hierbij doe toekomen. 

Tijdens deze vergadering1 is besloten de Commissie verzoekschriften te verzoeken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen.

De Commissie constitutionele zaken is ingenomen met de hechte betrekkingen die de 
Europese Ombudsman heeft ontwikkeld met het Europees Parlement en met bepaalde 
commissies in het bijzonder, waaronder de Commissie constitutionele zaken, waarmee 
herhaaldelijk een open en vruchtbare dialoog heeft plaatsgevonden. 

De Commissie constitutionele zaken is zeer tevreden met de activiteiten die in deze periode 
(2018) door de Europese Ombudsman zijn uitgevoerd en moedigt aan tot de verdere 
ontwikkeling van haar werkzaamheden in het kader van haar belangrijkste onderwerpen, zoals 
die in haar jaarverslag worden genoemd: 

 verantwoording bij EU-besluitvorming; 

1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Antonio Tajani, (voorzitter), Gabriele Bischoff, (ondervoorzitter), 
Charles Goerens, (ondervoorzitter), Giuliano Pisapia, (ondervoorzitter) Paulo Rangel, (rapporteur voor advies), 
Danuta Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard Corbett, 
Domènec Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 transparantie van lobbypraktijken;

 toegang tot documenten;

 grondrechten;

 ethische kwesties;

 EU-agentschappen en andere organen; 

 EU-contracten en -subsidies; 

 burgerparticipatie in het EU‑beleidsvormingsproces.  

De Commissie constitutionele zaken hecht onder meer veel waarde aan transparantie over de 
werkmethoden van de Raad als wetgevende macht en heeft samen met uw commissie een 
verslag voorbereid over het strategisch onderzoek van de Ombudsman, wier belangrijkste 
boodschap hierbij opnieuw wordt benadrukt2. 

De Commissie constitutionele zaken waardeert de sterke steun van de Europese Ombudsman 
voor het Europees burgerinitiatief (EBI) en is ingenomen met het feit dat de diensten van de 
Ombudsman zullen nagaan hoe de nieuwe wetgeving over het EBI ten uitvoer wordt gelegd3.

Ten slotte is de Commissie constitutionele zaken zich ervan bewust dat Besluit 94/262/EGKS, 
EG, Euratom, dat wil zeggen het statuut voor de uitoefening van het ambt van de Europese 
Ombudsman, in 1994 van kracht is geworden en in 2008 voor het laatst is gewijzigd4. De 
commissie betreurt dat het statuut van de Ombudsman na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 niet in lijn is gebracht met het nieuwe rechtskader. 
De noodzaak om het statuut van de Ombudsman te herzien is des te urgenter aangezien het 
Europees Parlement op grond van artikel 228, lid 4, VWEU, na raadpleging van de 
Commissie en met instemming van de Raad, verordeningen tot vaststelling van het statuut en 
de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van Europese Ombudsman kan 
vaststellen.  De Commissie constitutionele zaken herhaalt het belang en de urgente noodzaak 
om Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom in te trekken en te vervangen door een verordening 
overeenkomstig de nu geldende rechtsgrondslag. De Commissie constitutionele zaken brengt 
in herinnering dat zij begin 2019 het initiatief heeft genomen voor een nieuw statuut5, maar 
nog steeds in afwachting is van de goedkeuring van de Raad.

2 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 17 januari 2019 over het strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties 
van de Raad van de EU (2018/2096(INI)) (rapporteurs: Jo Leinen en Yana Toom). 
3 Zie Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het 
Europees burgerinitiatief (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 55).
4 Zie Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van 
de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 
4.5.1994, blz. 15).
5 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 12 februari 2019 over de ontwerpverordening van het 
Europees Parlement inzake het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van de 
Europese ombudsman (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, 
Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) (Rapporteur: Paulo Rangel).
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Ik verzoek de Commissie verzoekschriften rekening te houden met bovenstaand advies.

Hoogachtend,

Antonio Tajani


