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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Unie heeft ter waarborging van haar democratische karakter altijd behoefte 
gehad aan steun van haar burgers en naarmate de Unie groter wordt, neemt ook deze behoefte 
verder toe. Die steun is onder andere direct afhankelijk van de overtuiging bij burgers dat er 
zich een systeem van waarden ontwikkelt die zijn fundamentele rechten beschermen.

Het Europees eenwordingsproces bevindt zich in een historische fase, waarin meer dan ooit 
tevoren het besef bestaat van het belang van communicatie tussen de Unie en haar burgers. 
Communicatie in dit verband betekent dat de Unie luistert naar de ongerustheid onder de 
burgers en hen ervan weet te overtuigen dat haar instellingen voortdurend werken aan het 
tegemoet komen aan hun verwachtingen. Hierbij kan de Unie alleen geloofwaardig zijn
wanneer zij de historische ontwikkelingen en de nieuwe eisen ten aanzien van de goede 
werking van de Unie die daar uit voortvloeien, op de voet volgt.

De institutionele opzet van de Europese Unie is een weerspiegeling van en eerbiedigt haar 
dubbele karakter van 'Unie van staten' en 'Unie van volken'. De instellingen van de Unie 
vertegenwoordigen zowel de staten, als de burgers. De vertegenwoordiging van de burgers is 
institutioneel weliswaar verankerd, maar krijgt ook vorm buiten het Europees Parlement. De 
Europees Ombudsman heeft een bij uitstek controlerende en toezichthoudende taak. Hij ijvert 
voor een correcte opstelling van de instellingen en organen van de Europese Unie ten opzichte 
van de burgers, d.w.z. voor respect voor de burgers. Zo kan hij mede bijdragen aan 
vertrouwen van de burgers in de instellingen en, uiteindelijk, in 'Europa'.

Het voorgaande maakt duidelijk hoe belangrijk de voorstellen voor de herziening van 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, opgenomen in bijlage X bij het Reglement van het Europees Parlement1, zijn. Met de 
veranderingen krijgt hij de beschikking over het nodige instrumentarium om zijn taken 
krachtens de primaire wetgeving doeltreffend uit te voeren. De rapporteur beveelt dan ook 
met klem aan de voorstellen goed te keuren.

                                               
1 PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15. Besluit gewijzigd bij Besluit van het Europees Parlement van 14 maart 2002, 
2002/262/EG, EGKS, Euratom (PB L 92 van 9 april 2002, blz. 13).
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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. Tussenkomst in voor rechtbanken aanhangige zaken

Gelet op de bepalingen van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (artikel 40, alinea 2) en het Reglement voor de procesvoering van dit Hof 
(artikel 93) kan de mogelijkheid het Hof bewijzen voor te leggen, alleen het juridische 
onderzoeksproces vergemakkelijken. In geen geval kan dit worden beschouwd als een 
tussenkomst, aangezien het Hof zelf beslist, nadat hiertoe een verzoek is ingediend, of al dan 
niet gebruik van een getuigenverklaring wordt gemaakt. Als dit niet zo was, zou het erop 
neerkomen dat de juistheid van het oordeel van het Hof in twijfel word getrokken;

2. Toegang tot documenten

Via toegang tot alle documenten zonder uitzondering die zich in het bezit van de 
communautaire instellingen bevinden, kan ervoor worden gezorgd dat de Ombudsman zo 
volledig geïnformeerd is als mogelijk, zodat hij in een positie verkeert om adequatere
aanbevelingen te doen en de burger doeltreffender wordt beschermd. Bovendien heeft de 
Ombudsman in geen geval het recht om de inhoud van de documenten in kwestie openbaar te 
maken;

3. Getuigenverklaring van ambtenaren van de communautaire instellingen

Wat een getuigenverklaring van een ambtenaar of ander personeelslid van de Europese 
instellingen overeenkomstig instructies van zijn instelling betreft, bestaat het risico dat de 
formulering van de desbetreffende bepaling de autoriteit van de communautaire instellingen 
ondermijnt, doordat de indruk wordt gewekt dat deze iets te verbergen zouden kunnen hebben 
en het feit uit het oog wordt verloren dat zij ten dienste staan of moeten staan van de burgers. 
Ambtenaren mogen alleen gebonden zijn door de desbetreffende bepalingen van het Statuut;

4. Inlichtingen over feiten die aangeven dat een strafrechtelijk strafbaar feit is gepleegd 

Als de Ombudsman feiten onthult die aangeven dat een strafrechtelijk strafbaar feit is 
gepleegd, zijn er geen argumenten om zich te verzetten tegen de mogelijkheid de 
verantwoordelijke communautaire instelling op de hoogte te brengen of zelfs OLAF van de 
zaak in kennis te stellen, voor zover dit helpt om te zorgen voor meer doeltreffendheid met 
betrekking tot de toerekening van de verantwoordelijkheid en de rechtsbedeling; 

5. Samenwerking op het gebied van de mensenrechten

Samenwerking met organisaties ter verdediging van de grondrechten moet vanzelfsprekend 
mogelijk zijn. Niettemin zij onderstreept dat deze samenwerking moet verlopen 
overeenkomstig de voorwaarden in artikel 5 van het besluit van het Parlement inzake het 
Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van 
zijn ambt.
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