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Aanbeveling aan de Commissie inzake klacht 185/2005/ELB 

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het speciaal verslag van de 

Europese ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van zijn 

ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 185/2005/ELB 

(2009/2016(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het speciaal verslag van de Europese ombudsman aan het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 195, lid 1, tweede alinea, van het EG-Verdrag, 

– 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, inzonderheid artikel 3, lid 7, ervan, 

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 21 

ervan, 

– gelet op de Europese code van goed administratief gedrag, met name op artikel 5, lid 3, 

ervan, 

– gelet op artikel 195, lid 2, eerste zin, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften (A6-0201/2009), 

A. overwegende dat volgens het Hof van Justitie het beginsel van non-discriminatie op grond 

van leeftijd zoals bepaald in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie een algemeen beginsel vormt van het Gemeenschapsrecht, 

B. overwegende dat een verschillende behandeling op grond van leeftijd wordt beschouwd als 

leeftijdsdiscriminatie, tenzij die verschillende behandeling objectief gerechtvaardigd is en 

de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn, 

C. overwegende dat volgens de ombudsman de Commissie haar behandeling van 

freelance-hulpconferentietolken (ACI's – auxiliary conference interpreters) die ouder zijn 

dan 65 jaar niet genoegzaam heeft kunnen rechtvaardigen en blijft vasthouden aan haar 

huidige beleid ter aanwerving van ACI's, 

D. overwegende dat de ombudsman dit beschouwt als een geval van wanbeheer, 

E. overwegende dat het Parlement, als enig gekozen orgaan van de Unie, verantwoordelijk is 

voor de waarborging en bescherming van de onafhankelijkheid van de Europese 

ombudsman bij de uitoefening van zijn taken jegens de Europese burgers en voor het 

toezicht op de uitvoering van zijn aanbevelingen, 
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1. onderschrijft de kritische opmerkingen van de Europese ombudsman en zijn aanbeveling 

inzake het door de Commissie gevoerde beleid bij de aanwerving van ACI's ouder dan 

65 jaar; 

2. dringt er bij de Commissie op aan dat zij haar huidige beleid, waarbij ACI's ouder dan 

65 jaar worden uitgesloten van aanwerving, herziet; acht toekenning van een vergoeding 

echter niet gerechtvaardigd in de omstandigheden van deze zaak; 

3. merkt op dat het Parlement, na ontvangst van een vergelijkbare ontwerpaanbeveling van de 

ombudsman, onmiddellijk zijn werkwijze met betrekking tot de aanwerving van ACI's 

ouder dan 65 jaar heeft gewijzigd en de geldende voorschriften heeft geïnterpreteerd op een 

manier die niet leidt tot discriminatie; 

4. is van mening dat het wijzigen van de geldende voorschriften en het schrappen van 

leeftijdsdiscriminatie uit het aanwervingsproces een Europese instelling niet verplicht om 

ACI's ouder dan 65 jaar aan te werven, maar dat dit de voorschriften van de Commissie zou 

doen stroken met een algemeen beginsel van het recht van de Europese Unie; is bovendien 

van mening dat dit, gezien het tekort aan tolken in bepaalde officiële talen, de instelling 

meer mogelijkheden zou bieden voor het garanderen van een optimale dienstverlening, 

zoals is gebleken bij het Parlement; 

5. verzoekt de Commissie samen te werken met het Parlement bij de herziening van de 

geldende voorschriften voor het aanwerven van ACI's en andere personeelsleden, om te 

verzekeren dat iedere vorm van discriminatie wordt voorkomen; 

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de 

Europese ombudsman. 


