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Betragtning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(4a) Ombudsmanden har ret til at 
fremsætte henstillinger, hvis 
ombudsmanden mener, at en institution 
ikke anvender en domstolsafgørelse 
korrekt.
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Betragtning 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(8) Ombudsmanden bør have adgang 
til alle de elementer, der er nødvendige for 
varetagelsen af ombudsmandshvervet. Med 
henblik herpå er Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer forpligtet til 
på anmodning at give ombudsmanden de 
oplysninger, de bliver anmodet om, uden at 
dette i øvrigt berører ombudsmandens 
forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1049/20012. Adgang til klassificerede 
informationer eller dokumenter bør være 
omfattet af den pågældende institutions, 
det pågældende organs, kontors eller 
agenturs regler om behandling af fortrolige 
oplysninger. Institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer, der udleverer 
klassificerede informationer eller 
dokumenter, bør underrette 
ombudsmanden om denne klassificering. 
For så vidt angår gennemførelsen af 
reglerne om behandling af fortrolige 
oplysninger i den pågældende institution, 
det pågældende organ, kontor eller agentur 
bør ombudsmanden på forhånd sammen 
med institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet fastsætte betingelserne for 
behandling af klassificerede informationer 
eller dokumenter og andre oplysninger, 
der er omfattet af tavshedspligt. Såfremt 
ombudsmanden ikke får den ønskede 

(8) Ombudsmanden bør have adgang 
til alle de elementer, der er nødvendige for 
varetagelsen af ombudsmandshvervet. Med 
henblik herpå er Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer forpligtet til 
på anmodning at give ombudsmanden de 
oplysninger, de bliver anmodet om, uden at 
dette i øvrigt berører ombudsmandens 
forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1049/20012 . Adgang til klassificerede 
informationer eller dokumenter bør være 
omfattet af den pågældende institutions, 
det pågældende organs, kontors eller 
agenturs regler om behandling af fortrolige 
oplysninger. Institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer, der udleverer 
klassificerede informationer eller 
dokumenter, bør underrette 
ombudsmanden om denne klassificering. 
For så vidt angår gennemførelsen af 
reglerne om behandling af fortrolige 
oplysninger i den pågældende institution, 
det pågældende organ, kontor eller agentur 
bør ombudsmanden på forhånd sammen 
med institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet fastsætte betingelserne for 
behandling af klassificerede informationer 
eller dokumenter. Såfremt ombudsmanden 
ikke får den ønskede bistand, bør 
ombudsmanden underrette Europa-
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bistand, bør ombudsmanden underrette 
Europa-Parlamentet, som bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger.

Parlamentet, som bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger.

_________________ _________________

 2Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
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