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(4 a) Ombudsmanil on õigus esitada 
soovitusi, kui ta leiab, et mõni 
institutsioon ei kohalda kohtuotsust 
nõuetekohaselt.
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(8) Ombudsmanil peab olema 
juurdepääs kõikidele tema ülesannete 
täitmiseks vajalikele vahenditele. Selleks 
peavad liidu institutsioonid, organid ja 
asutused olema kohustatud andma 
ombudsmanile mis tahes teavet, mida ta on 
taotlenud, ilma et see piiraks ombudsmani 
kohustust sellist teavet mitte avalikustada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1049/20012. Salastatud 
teabele või dokumentidele juurdepääsu 
tingimuseks peaks olema konfidentsiaalse 
teabe töötlemist käsitlevate eeskirjade 
järgimine liidu asjaomase institutsiooni, 
organi või asutuse poolt. Salastatud teavet 
või dokumente edastavad institutsioonid, 
organid ja asutused peaksid teavitama 
ombudsmani sellisest liigitusest. 
Konfidentsiaalse teabe töötlemist 
käsitlevate eeskirjade rakendamiseks 
asjaomases liidu institutsioonis, organis või 
asutuses peaks ombudsman olema 
eelnevalt asjaomase institutsiooni, organi 
või asutusega kokku leppinud salastatud 
teabe või dokumentide ja muu 
ametisaladuse hoidmise kohustuse alla 
kuuluva teabe käsitlemise tingimustes. Kui 
ombudsman ei saa vajalikku abi, teavitab ta 
sellest Euroopa Parlamenti, kes peaks 
võtma asjakohaseid meetmeid.

(8) Ombudsmanil peab olema 
juurdepääs kõikidele tema ülesannete 
täitmiseks vajalikele vahenditele. Selleks 
peavad liidu institutsioonid, organid ja 
asutused olema kohustatud andma 
ombudsmanile mis tahes teavet, mida ta on 
taotlenud, ilma et see piiraks ombudsmani 
kohustust sellist teavet mitte avalikustada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1049/20012. Salastatud 
teabele või dokumentidele juurdepääsu 
tingimuseks peaks olema konfidentsiaalse 
teabe töötlemist käsitlevate eeskirjade 
järgimine liidu asjaomase institutsiooni, 
organi või asutuse poolt. Salastatud teavet 
või dokumente edastavad institutsioonid, 
organid ja asutused peaksid teavitama 
ombudsmani sellisest liigitusest. 
Konfidentsiaalse teabe töötlemist 
käsitlevate eeskirjade rakendamiseks 
asjaomases liidu institutsioonis, organis või 
asutuses peaks ombudsman olema 
eelnevalt asjaomase institutsiooni, organi 
või asutusega kokku leppinud salastatud 
teabe või dokumentide käsitlemise 
tingimustes. Kui ombudsman ei saa 
vajalikku abi, teavitab ta sellest Euroopa 
Parlamenti, kes peaks võtma asjakohaseid 
meetmeid.
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2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 
L 145, 31.5.2001, lk 43).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse 
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 
L 145, 31.5.2001, lk 43).
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