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Amendement 9
Costas Botopoulos

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Statuut van de ombudsman Amendement

2. De communautaire instellingen en 
organen zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de ombudsman te 
verstrekken en hem inzage te verlenen van 
de desbetreffende stukken. Zij kunnen dit 
alleen weigeren om met redenen omklede 
motieven van geheimhouding.

2. De communautaire instellingen en 
organen zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de ombudsman te
verstrekken en hem inzage te verlenen van
de desbetreffende dossiers. Wanneer de 
gevraagde inlichtingen vertrouwelijk zijn 
of de dossiers vertrouwelijke stukken of 
informatie bevatten, zal de desbetreffende 
instelling of het desbetreffende orgaan de 
ombudsman daarvan in kennis stellen, 
waarop deze de desbetreffende informatie 
of stukken niet openbaar zal maken.
In het geval van gevoelige documenten als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001, draagt 
de ombudsman er zorg voor dat deze 
worden behandeld door personen in zijn 
dienst die daartoe bevoegd zijn.

Or. en

Motivering

De huidige ontwerptekst doet mogelijk afbreuk aan het vertrouwen van de burgers in het 
optreden van de ombudsman en dient derhalve te worden geschrapt. De toevoeging 
onderstreept de noodzaak van de vertrouwelijke behandeling en bescherming van gevoelige 
documenten.
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Amendement 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Statuut van de ombudsman Amendement

2. De communautaire instellingen en 
organen zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de ombudsman te 
verstrekken en hem inzage te verlenen van 
de desbetreffende stukken. Zij kunnen dit 
alleen weigeren om met redenen omklede 
motieven van geheimhouding.

2. De communautaire instellingen en 
organen zijn gehouden de gevraagde 
inlichtingen aan de ombudsman te 
verstrekken en hem inzage te verlenen van 
de desbetreffende stukken. Dit lid doet 
geen afbreuk aan de toepassing van het 
stelsel van vrijstellingen waarin artikel 4 
van Verordening 1049/2001 voorziet en 
evenmin aan de interne regels van de 
Raad, het Parlement en de Commissie 
inzake de toegang tot hun eigen 
documenten.

Or. it

Motivering

Het amendement is bedoeld voor het handhaven van een systeem van vrijstellingen van de 
toepassing van het beginsel van openbaarheid van documenten, naar analogie van zowel de 
bepalingen die op communautair niveau op dit beginsel van toepassing zijn als de regels die 
met betrekking tot dit onderwerp zijn vastgelegd in tal van lidstaten waarin een ombudsman 
actief is. Ongecontroleerde toegang tot documenten kan nadelige gevolgen hebben voor de 
contractuele, politieke en wetgevingsactiviteiten van de instellingen, vooral bij afwezigheid 
van specifieke maatregelen voor de behandeling van gevoelige documenten.

Amendement 11
Costas Botopoulos

Voorstel voor een besluit
Artikel 5

Statuut van de ombudsman Amendement

Indien zulks de doeltreffendheid van zijn 
onderzoek kan vergroten en de rechten en 
belangen van degenen die klachten bij hem 
indienen beter kan beschermen, kan de 
ombudsman, met eerbiediging van de 
nationale wetgeving die van toepassing is, 

Indien zulks de doeltreffendheid van zijn 
onderzoek kan vergroten en de rechten en 
belangen van degenen die klachten bij hem 
indienen beter kan beschermen, kan de 
ombudsman, met eerbiediging van de 
nationale wetgeving die van toepassing is, 
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samenwerken met soortgelijke 
functionarissen die in bepaalde lidstaten 
fungeren. De ombudsman kan langs die 
weg geen documenten opeisen die op 
grond van artikel 3 niet voor hem 
toegankelijk zijn.

samenwerken met soortgelijke 
functionarissen die in bepaalde lidstaten 
fungeren. De ombudsman kan langs die 
weg geen documenten opeisen die op 
grond van artikel 3 niet voor hem 
toegankelijk zijn. De ombudsman kan 
onder dezelfde voorwaarden ook met 
andere instellingen voor de bevordering 
en bescherming van grondrechten 
samenwerken. 

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is de ombudsman in staat te stellen om ook samen te werken met 
andere nationale of internationale instellingen die op het gebied van grondrechten actief zijn. 
De term ‘grondrechten’ heeft een meer algemene strekking dan ‘mensenrechten’, en omvat 
ook het laatstgenoemde begrip. Het gebruik van deze term is in overeenstemming met de 
huidige praktijk en het Handvest van de grondrechten, waarin het recht van burgers op een 
goed bestuur is verankerd en hun recht om bij de Europese ombudsman een klacht in te 
dienen.


	708100nl.doc

