
PR\1215484NL.docx PE657.311v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie verzoekschriften

2020/2125(INI)

9.10.2020

ONTWERPVERSLAG
over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman – jaarverslag 2019
(2020/2125(INI))

Commissie verzoekschriften

Rapporteur: Sylvie Guillaume



PE657.311v02-00 2/10 PR\1215484NL.docx

NL

PR_INI_AnnOmbud

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT...........................................3

TOELICHTING..........................................................................................................................8



PR\1215484NL.docx 3/10 PE657.311v02-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2019
(2020/2125(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2019,

– gezien artikel 24, derde alinea, en artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie,

– gezien 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 ambt1,

– gezien de artikelen 11, 41, 42 en 43 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap,

– gezien zijn eerdere resoluties over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman,

– gezien artikel 54, artikel 142, lid 2, en artikel 232, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien zijn resolutie van 19 februari 2019 over het strategisch onderzoek van de 
Europese Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het 
wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU (strategisch 
onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het 
wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU), 

– gezien de Europese Code van goed administratief gedrag, zoals goedgekeurd door het 
Parlement op 6 september 2001,

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman 
in 2019, op 5 mei 2020 officieel is aangeboden aan de Voorzitter van het Europees 
Parlement en dat de Ombudsman, Emily O’Reilly, haar verslag op 3 september 2020 in 
Brussel heeft voorgelegd aan de Commissie verzoekschriften;

B. overwegende dat Emily O’Reilly tijdens de plenaire vergadering van 18 december 2019 
in Straatsburg door het Europees Parlement is herkozen als Europees Ombudsman;

C. overwegende dat de Ombudsman er in de eerste plaats voor moet zorgen dat de rechten 
van de burger volledig worden geëerbiedigd en dat het recht op goed bestuur aan de 

1 PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.
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hoogste normen beantwoordt, zoals verwacht wordt van de instellingen, organen en 
instanties van de Unie; 

D. overwegende dat de Ombudsman, als lid van het EU-kader van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), tot 
taak heeft de toepassing van het VN-Verdrag door de EU-bestuursorganen te 
beschermen, bevorderen en bewaken; overwegende dat de Ombudsman in 2019 
voorzitter was van het EU-kader;

E. overwegende dat het Parlement op 12 februari 2019 zijn goedkeuring heeft gehecht aan 
een ontwerpverordening van het Parlement inzake het statuut van de Europese 
ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt en tot 
intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom2, en dat deze nieuwe verordening 
nog door de Raad moet worden goedgekeurd;

1. is ingenomen met het jaarverslag 2019 dat de Europese Ombudsman heeft overgelegd;

2. feliciteert Emily O’Reilly met haar herverkiezing als Europees Ombudsman en met haar 
uitstekende werk; is ingenomen met haar voortdurende inzet om ervoor te zorgen dat de 
EU de hoogste normen hanteert op het gebied van beheer, transparantie en ethiek, en 
om de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening van de EU aan de Europese 
burgers te waarborgen;

Transparantie en ethiek

3. is verheugd over zijn succesvolle betrekkingen met de Ombudsman, de belangrijkste en 
onmisbare partner van het Europees Parlement, dat de aftredende Ombudsman, Emily 
O’Reilly, heeft herkozen voor een tweede ambtstermijn en zich achter haar voorstel 
voor een speciaal verslag over de transparantie binnen de Raad heeft geschaard door 
met meerderheid van stemmen een resolutie aan te nemen in de plenaire vergadering 
van januari 2019;

4. benadrukt hoe belangrijk het is dat de Europese instellingen zoveel mogelijk 
transparantie aan de dag leggen, zodat burgers actief kunnen deelnemen aan de 
besluitvorming en hun vertrouwen in en affiniteit met de instellingen wordt vergroot; 

5. is ingenomen met het streven van de Europese Ombudsman om onder alle 
omstandigheden, ook ten tijde van een gezondheidscrisis, waakzaam te blijven ten 
aanzien van de naleving van normen op het gebied van transparantie en ethiek;

6. verzoekt de Ombudsman de mate van transparantie van het wetgevingsoverleg in de 
voorbereidende instanties van de Raad van de Europese Unie te blijven bevorderen, 
zowel wat de openbare toegang tot zijn wetgevingsdocumenten als zijn 
besluitvormingsproces betreft, met als doel om de vergaderingen inzichtelijker te 
maken;

7. verzoekt de Raad de aanbevelingen van de Ombudsman op te volgen en systematisch de 
identiteit vast te leggen van de regeringen van de lidstaten wanneer zij hun standpunten 

2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0080.
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tot uiting brengen in de voorbereidende instanties van de Raad; 

8. stelt vast dat de Commissie en de Raad, naar aanleiding van de aanbevelingen van de 
Ombudsman, gedurende alle fasen van de onderhandelingen over de betrekkingen 
tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk meer transparantie betrachten bij het 
wetgevingsproces; wenst dat zij dit volhouden wanneer er een nieuwe 
vrijhandelsovereenkomst wordt gesloten; roept de Commissie meer in het algemeen op 
haar verplichtingen na te komen voor wat betreft de duurzaamheidseffectbeoordelingen 
van alle handelsovereenkomsten van de EU;

9. wijst erop dat transparantie, in het bijzonder de toegang tot documenten, al jarenlang het 
belangrijkste onderwerp van klachten is en is verheugd dat de Ombudsman in het kader 
van diverse onderzoeken heeft gepleit voor publieke toegang; betreurt evenwel dat de 
aanbevelingen van de Ombudsman niet altijd ter harte worden genomen en dat het 
verslag van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) over het gebruik van 
een aan de Duitse automobielfabrikant Volkswagen verstrekte lening tot op heden nog 
niet gepubliceerd is; dringt erop aan dat de Europese wetgeving inzake de toegang tot 
documenten (Verordening nr. 1049/2001) wordt geactualiseerd, teneinde het werk van 
de Ombudsman te vergemakkelijken;

10. is ingenomen met de aanhoudende inspanningen van de Ombudsman om 
belangenconflicten tegen te gaan, hecht zijn goedkeuring aan de openbaarmaking, naar 
aanleiding van een onderzoek, van de notulen van de vergaderingen die tussen 
lobbyisten en de voorzitter van de Raad worden gehouden en dringt erop aan dat binnen 
afzienbare tijd een eerlijke en ambitieuze interinstitutionele overeenkomst over het 
transparantieregister wordt gesloten; benadrukt dat op de lange termijn evenwel een 
besluit moet worden vastgesteld op grond waarvan een volledig verplicht register voor 
lobbyisten kan worden ingesteld;

11. stelt vast dat de Commissie uitvoering wil geven aan een aantal voorstellen van de 
Ombudsman ten aanzien van “draaideurconstructies” en staat achter de aanbeveling om 
een strengere aanpak te gaan hanteren;

12. herinnert eraan dat er, om belangenconflicten te voorkomen, tal van voorschriften van 
kracht zijn binnen het openbaar bestuur van de EU en dat de Europese Ombudsman tot 
taak heeft toe te zien op de naleving van deze voorschriften; wenst dat de beoordeling 
van de belangenverklaringen van de kandidaat-commissarissen op onafhankelijke wijze 
en met passende middelen plaatsvindt;

13. staat volledig achter de bevestiging van de Ombudsman dat bij de benoemingsprocedure 
van de hoogste ambtenaar van de Commissie sprake was van vier gevallen van 
wanbeheer en is verheugd dat de nieuwe Commissie in 2019 een speciale procedure 
heeft ingesteld voor de benoeming van haar secretaris-generaal;

14. is ingenomen met het grotere en noodzakelijke belang dat de Ombudsman toekent aan 
de dossiers over de problemen in verband met aanbestedingsprocedures;

15. is verheugd dat de Ombudsman meer aandacht besteed aan de dossiers over de wijze 
waarop de Commissie door de EU gefinancierde projecten beheert; vraagt met name de 
Commissie om ervoor te zorgen dat de lidstaten bij gebruik van de Europese structuur- 
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en investeringsfondsen de in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap verankerde verplichtingen met betrekking tot zelfstandig leven met een 
handicap in acht nemen;

Handicaps

16. is ingenomen met de rol die de Ombudsman speelt bij het beschermen, bevorderen en 
bewaken van de toepassing van het VN-Verdrag door de EU-bestuursorganen, en bij het 
versterken van de EU-agenda voor de rechten van personen met een handicap;

17. complimenteert de Ombudsman met haar strategische onderzoek naar de 
toegankelijkheid van de websites van de Commissie en is ingenomen met de 
inspanningen van de Commissie om haar aanbevelingen in de praktijk te brengen door 
meer informatie aan te bieden in een “gemakkelijk leesbaar” formaat;

18. verzoekt de Commissie met een voorstel te komen voor een alomvattende en ambitieuze 
EU-langetermijnstrategie inzake handicaps voor de periode na 2020; 

Klachten

19. stelt vast dat de Ombudsman in 2019 veel klachten heeft ontvangen van EU-burgers die 
in een andere lidstaat woonachtig zijn dan hun lidstaat van herkomst en die problemen 
ondervonden toen zij zich probeerden in te schrijven of hun stem wilden uitbrengen 
voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 2019; herinnert eraan dat het 
stemrecht een grondrecht is dat in de EU-Verdragen wordt erkend;

20. moedigt de Ombudsman aan alert en vastberaden te blijven bij de behandeling van 
klachten met betrekking tot de grondrechten, in het bijzonder gelijkheid, non-
discriminatie en het recht om te worden gehoord; is ingenomen met het onderzoek naar 
het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en zijn gespreksvoering 
met asielzoekers, alsook naar de manier waarop de Commissie een klacht heeft 
afgehandeld over discriminatie van Roma in Italië;

21. merkt op dat het aantal onderzoeken dat betrekking had op het Europees Bureau voor 
personeelsselectie (EPSO), is opgelopen van 23 in 2018 naar 44 in 2019; spoort de 
Ombudsman aan nauwlettend erop toe te zien of de algemene maatregelen ter 
bestrijding van discriminatie in het kader van wervingsprocedures naar behoren worden 
uitgevoerd;

22. is verheugd over de inzet van de Ombudsman ten aanzien van het recht van de burger 
om te worden betrokken bij het democratische proces van de EU, stemt in met haar 
methode om alle hulpzoekenden in hun eigen taal te antwoorden, verzoekt het openbaar 
bestuur van de EU alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat burgers doeltreffend 
met de EU kunnen communiceren, en wel in haar 24 officiële talen, en is ingenomen 
met het project van de Ombudsman om richtsnoeren inzake het taalbeleid van de 
websites van de EU-instellingen te ontwikkelen;

23. erkent dat het Europees netwerk van nationale en regionale ombudsmannen een 
belangrijke bijdrage levert aan het bevorderen van de uitwisseling van beste praktijken 
en informatie over de taken en bevoegdheden van de leden en aan de correcte 
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tenuitvoerlegging van Europese wetgeving; stelt voor dat het netwerk meer zou kunnen 
worden betrokken bij het toezicht op goed gebruik van Europese fondsen; oppert dat 
eveneens steun zou kunnen worden geboden aan nationale of regionale ombudsmannen 
die onder grote druk van hun regeringen zijn komen te staan, in het bijzonder als het 
gaat om schendingen van de grondrechten, met inbegrip van de rechten van LGBTI-
personen;Statuut en bevoegdheden

24. wenst dat de Raad zijn goedkeuring hecht aan het herziene statuut van de Europese 
Ombudsman, zodat het Bureau de hoogste normen op het gebied van ethiek nog beter 
zal kunnen bevorderen binnen de instellingen; 

25. roept het Europees Parlement op de procedure voor de benoeming van de Europese 
Ombudsman te verbeteren, zodat de verkiezingen aan het begin van de zittingsperiode 
helderder, uniformer en soepeler kunnen verlopen; 

26. is ingenomen met de vijfjarenstrategie van de Ombudsman “Op weg naar 2019”, waarin 
een meer strategische benadering voor het bevorderen van goed bestuur is opgenomen; 
is in afwachting van de publicatie van de strategie voor de komende jaren, waarin 
rekening moet worden gehouden met de ongekende situatie waarin Europa verkeert; 

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en dit verslag te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Ombudsman, de regeringen en de parlementen van de lidstaten 
en hun ombudsmannen of instanties met soortgelijke bevoegdheden.
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TOELICHTING

Het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2019 is op 5 mei 
2020 officieel aangeboden – elektronisch, gezien de COVID-19-pandemie – aan de Voorzitter 
van het Europees Parlement, David Sassoli. Emily O’Reilly, die tijdens de plenaire 
vergadering van 18 december 2019 in Straatsburg door het Parlement is herkozen als 
Europees Ombudsman, heeft het jaarverslag op 3 september 2020 gepresenteerd in de 
vergadering van de Commissie verzoekschriften van het Parlement, die verantwoordelijk is 
voor de betrekkingen met het Bureau van de Ombudsman.

In een tijd die wordt overschaduwd door de grootste gezondheidscrisis sinds de oprichting 
van de Europese Unie, staan we erbij stil dat het ambt van Europees Ombudsman deze herfst 
25 jaar bestaat. De Ombudsman moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de rechten van de 
burger volledig worden geëerbiedigd en dat het recht op goed bestuur aan de hoogste normen 
beantwoordt, zoals onder alle omstandigheden verwacht wordt van de instellingen, organen 
en instanties van de Unie. Bovendien speelt de Ombudsman een essentiële rol in het 
ondersteunen van de EU-instellingen om transparanter, doeltreffender en burgervriendelijker 
te worden, teneinde het vertrouwen van de burgers in de EU te versterken en zo de 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

De omschrijving die de Ombudsman geeft van wanbeheer, en die door het Europees 
Parlement en de Commissie wordt onderschreven, luidt als volgt: “Er is sprake van 
wanbeheer wanneer een overheidsinstantie niet handelt in overeenstemming met een regel of 
een beginsel waaraan zij gebonden is.” Voor de instellingen komen deze regels en beginselen 
neer op eerbiediging van de rechtsstaat, de beginselen van goed bestuur en de grondrechten. 
De Ombudsman is bevoegd kennis te nemen van klachten over gevallen van wanbeheer bij 
het optreden van de instellingen van de Europese Unie3 – de rechtsgrond van het mandaat van 
de Ombudsman wordt gevormd door artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU). Het recht klachten in te dienen bij de Europese Ombudsman is 
verankerd in artikel 24 VWEU en in artikel 43 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. In artikel 41 van het Handvest van de grondrechten, dat bindend is voor het 
bestuursapparaat van EU-instellingen, is het recht op goed bestuur opgenomen als een 
grondrecht en wordt bepaald dat eenieder er recht op heeft dat zijn zaken onpartijdig, billijk 
en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie 
worden behandeld.

In 2019 heeft de Ombudsman 2 201 klachten behandeld en 458 onderzoeken geopend, 
waarvan 456 op basis van een klacht en 2 op eigen initiatief.  Daarnaast heeft ze 
560 onderzoeken afgesloten, waarvan 552 op basis van een klacht waren geopend en 8 op 
eigen initiatief.
Van de 458 onderzoeken die door de Ombudsman werden geopend betroffen 274 (59,7 %) de 
Europese Commissie, 33 (7,2 %) de Europese agentschappen, 54 (11,8 %) de overige 
organen, 44 (9,8 %) het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO), 21 (4,6 %) het 
Europees Parlement, 17 (3,7 %) de Europese Dienst voor extern optreden, en 9 (2 %) het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Aangezien de Commissie de belangrijkste 
EU-instelling is waarvan de besluiten rechtstreeks van invloed zijn op de burgers, is het 

3 In onderhavig verslag worden met “instellingen” eveneens organen, agentschappen en instanties van de Unie 
bedoeld. 
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logisch dat de meeste klachten van burgers op deze instelling betrekking hebben.

De rapporteur wijst erop dat het merendeel van de onderzoeken die in 2019 werden afgesloten 
betrekking had op transparantie en verantwoording, toegang tot informatie en documenten 
(151), dienstverleningscultuur (123), goed gebruik van beoordelingsbevoegdheden (111), 
inachtneming van procedurele rechten (74), goed beheer van kwesties met betrekking tot 
beheer en personeel (73), aanwerving (69), eerbiediging van de grondrechten (47), goed 
financieel beheer (36), ethiek (15), burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces (12).
De rapporteur benadrukt dat de Ombudsman, indien mogelijk, altijd streeft naar een positieve 
afloop in de vorm van een minnelijke schikking die aanvaardbaar is voor de indiener van de 
klacht en voor de betrokken instelling. In 2019 werden 316 zaken afgesloten zonder dat er 
wanbeheer was geconstateerd. Verder werden 187 zaken door middel van een minnelijke 
schikking opgelost en besliste de Ombudsman bij 30 van deze zaken dat geen verder 
onderzoek gerechtvaardigd was. 

Daarnaast werden 29 zaken afgesloten nadat er kritische opmerkingen aan de instellingen 
waren gericht. In deze gevallen was sprake van wanbeheer en werden de suggesties van de 
Ombudsman (gedeeltelijk) aanvaard. De Ombudsman mag ook aanvullende opmerkingen 
formuleren. De opmerkingen zijn niet bedoeld als kritiek op de instelling in kwestie, maar 
dienen te worden gezien als richtsnoer en advies over de manier waarop de instelling de 
kwaliteit van haar dienstverlening kan verbeteren. Als er sprake is van een 
ontwerpaanbeveling is de betrokken instelling overeenkomstig het Verdrag verplicht binnen 
drie maanden een omstandig advies aan de Ombudsman te doen toekomen. 
Als een EU-instelling niet op bevredigende wijze reageert op een ontwerpaanbeveling, kan de 
Ombudsman een speciaal verslag opstellen en toezenden aan het Europees Parlement. Dit 
verslag het laatste wapen waarover de Ombudsman beschikt en de laatste stap die bij het 
behandelen van een klacht genomen kan worden. Vanaf dat punt is het aan het Parlement te 
besluiten over eventuele aanvullende maatregelen zoals opstelling van een resolutie. Speciale 
verslagen worden voorgelegd aan de Commissie verzoekschriften die verantwoordelijk is 
voor de betrekkingen met de Ombudsman. 

Zo werd in januari 2019 haar (in 2018 ingediende) voorstel voor een speciaal verslag over de 
transparantie binnen de Raad gesteund door het Europees Parlement, dat met meerderheid van 
stemmen een resolutie aannam in de plenaire vergadering (strategisch onderzoek van de 
Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de 
voorbereidende instanties van de Raad van de EU).  De onderzoeken van de Ombudsman zijn 
waardevol, omdat aan de ene kant een oplossing wordt geboden voor de vastgestelde 
problemen en het bestuur van de Europese instellingen er voortdurend op vooruitgaat, en aan 
de andere kant verantwoording wordt afgelegd aan de Europese burgers, terwijl hun 
vertrouwen in de EU en de instellingen die haar besturen, wordt behouden of versterkt. 

Derhalve is de rapporteur ingenomen met de initiatieven van de Ombudsman om het publiek 
te informeren en ervoor te zorgen dat de instellingen van hun fouten leren, en wijst zij erop 
dat de Ombudsman elk jaar een studie online plaatst over hoe de instellingen de kritische 
opmerkingen opvolgen, waarbij de instellingen worden uitgenodigd om te reageren.

Verder is de rapporteur verheugd dat het Bureau van de Ombudsman in 2019 extra 
inspanningen heeft geleverd op het gebied van onlinecommunicatie. De homepage van zijn 
website, die regelmatig wordt geactualiseerd, wordt nu ook gebruikt om succesvolle 
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onderzoeken voor het voetlicht te brengen. Voor het publiek is tevens gemakkelijk leesbare 
informatie over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman beschikbaar. Door te 
communiceren via sociale media (Twitter, LinkedIn en Instagram) wordt de zichtbaarheid van 
en het inzicht in de werkzaamheden van de Europese Ombudsman vergroot.  
Deze ontwikkelingen op communicatiegebied bevorderen de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld bij het Europese project. De rapporteur wijst in dit verband op de 
manier waarop de Ombudsman haar gedachten heeft laten gaan over de deelname van burgers 
aan het democratische proces van de EU en over de verbetering van de inclusie binnen de 
instellingen. 

In 2019, een jaar dat in het teken stond van de Europese verkiezingen, heeft de Ombudsman 
deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van het Europees netwerk van ombudsmannen 
waarvan zij lid is. Deze conferentie, die in april 2019 in Brussel werd gehouden, bracht de 
leden van het netwerk en de vertegenwoordigers van de Europese instellingen en andere 
organisaties samen. Tijdens de conferentie hebben de deelnemers mogelijkheden in kaart 
gebracht om de deelname van burgers aan het democratische proces van de EU te vergroten. 
De leden hebben zich gebogen over nieuwe initiatieven inzake de betrokkenheid van het 
publiek, de deelname aan het burgerlijk leven en de manier waarop de bestaande structuren en 
instellingen zich daaraan moeten aanpassen, in het bijzonder als het gaat om de rol die de 
ombudsmannen moeten spelen. 
Tot slot was de Ombudsman in 2019 tevens voorzitter van het EU-kader dat de invulling en 
toepassing van het VN-verdrag moet bevorderen, beschermen en bewaken, en waarvan de 
Commissie verzoekschriften en de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Europees Parlement, het Bureau voor de grondrechten, de Europese Commissie en het 
Europees Gehandicaptenforum eveneens lid zijn. Als lid van dit kader beschermt, bevordert 
en bewaakt de Ombudsman de toepassing van het VN-Verdrag door de EU-bestuursorganen. 
Samen met het Europees Gehandicaptenforum, het Europees Parlement en het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten werkte de Ombudsman aan ideeën om aan de Europese 
Commissie te presenteren met het oog op de vaststelling van een ambitieuzere en 
uitgebreidere Europese strategie inzake handicaps voor na 2020. De Ombudsman gaf een 
vervolg aan de voorstellen voor verbetering in verband met haar strategische onderzoek naar 
de toegankelijkheid van de website en de onlinetools van de Commissie voor mensen met een 
handicap.

Wat de verkiezing van de Europese Ombudsman betreft, vraagt de rapporteur het Parlement 
om na te denken over manieren om de procedure voor de benoeming van de Ombudsman op 
een hoger plan te brengen, zodat de verkiezingen aan het begin van de zittingsperiode 
transparanter, uniformer en soepeler kunnen verlopen.


