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Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris 4 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

(4a) Tá sé de cheart ag an Ombudsman 
moltaí a dhéanamh i gcás ina gcinneann 
an tOmbudsman nach bhfuil institiúid ag 
cur rialú cúirte i bhfeidhm mar is cuí.
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Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
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Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris 8

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

(8) Ní mór rochtain a bheith ag an 
Ombudsman ar na nithe go léir atá 
riachtanach i gcomhair chomhlíonadh 
dhualgais an Ombudsman. Chuige sin, tá 
oibleagáid ar institiúidí, ar chomhlachtaí ar 
oifigí agus ar ghníomhaireachtaí Aontais 
aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman 
orthu a sholáthar gan dochar d'oibleagáidí 
an Ombudsman faoi Rialachán (AE) Uimh. 
1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle2 . Ní mór don rochtain ar 
fhaisnéis nó doiciméid rúnaicmithe a 
bheith faoi réir chomhlíonadh na rialacha a 
bhaineann le próiseáil faisnéise rúnda a 
dhéanann an institiúid, an comhlacht, an 
oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena 
mbaineann. Maidir leis na hinstitiúidí, na 
comhlachtaí, na hoifigí nó na 
gníomhaireachtaí a chuireann an fhaisnéis 
nó na doiciméid rúnaicmithe ar fáil ní mór 
dóibh an tOmbudsman a chur ar an eolas 
faoin aicmiú sin. Maidir le cur chun 
feidhme na rialacha faoin bpróiseáil a 
dhéanann institiúid, comhlacht, oifig nó 
gníomhaireacht Aontais lena mbaineann ar 
fhaisnéis rúnda, ba cheart go mbeadh an 
tOmbudsman tar éis na coinníollacha a 
ghabhann le conas faisnéis nó doiciméid 
rúnaicmithe, nó doiciméid agus faisnéis 
eile atá cumhdaithe ag an oibleagáid 
maidir le rúndacht ghairmiúil, a 

(8) Ní mór rochtain a bheith ag an 
Ombudsman ar na nithe go léir atá 
riachtanach i gcomhair chomhlíonadh 
dhualgais an Ombudsman. Chuige sin, tá 
oibleagáid ar institiúidí, ar chomhlachtaí ar 
oifigí agus ar ghníomhaireachtaí Aontais 
aon fhaisnéis a iarrann an tOmbudsman 
orthu a sholáthar gan dochar d'oibleagáidí 
an Ombudsman faoi Rialachán (AE) Uimh. 
1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle2 . Ní mór don rochtain ar 
fhaisnéis nó doiciméid rúnaicmithe a 
bheith faoi réir chomhlíonadh na rialacha a 
bhaineann le próiseáil faisnéise rúnda a 
dhéanann an institiúid, an comhlacht, an 
oifig nó an ghníomhaireacht Aontais lena 
mbaineann. Maidir leis na hinstitiúidí, na 
comhlachtaí, na hoifigí nó na 
gníomhaireachtaí a chuireann an fhaisnéis 
nó na doiciméid rúnaicmithe ar fáil ní mór 
dóibh an tOmbudsman a chur ar an eolas 
faoin aicmiú sin. Maidir le cur chun 
feidhme na rialacha faoin bpróiseáil a 
dhéanann institiúid, comhlacht, oifig nó 
gníomhaireacht Aontais lena mbaineann ar 
fhaisnéis rúnda, ba cheart go mbeadh an 
tOmbudsman tar éis na coinníollacha a 
ghabhann le conas faisnéis nó doiciméid 
rúnaicmithe a láimhseáil a aontú roimh ré 
leis an institiúid, an comhlacht, an oifig nó 
an ghníomhaireacht lena mbaineann. Más 
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láimhseáil a aontú roimh ré leis an 
institiúid, an comhlacht, an oifig nó an 
ghníomhaireacht lena mbaineann. Más rud 
é go measann an tOmbudsman nach bhfuil 
an cúnamh a iarrtar á fháil, go gcuirfidh an 
tOmbudsman an méid sin in iúl do 
Pharlaimint an hEorpa, agus déanfaidh an 
Pharlaimint na huiríll iomchuí.

rud é go measann an tOmbudsman nach 
bhfuil an cúnamh a iarrtar á fháil, go 
gcuirfidh an tOmbudsman an méid sin in 
iúl do Pharlaimint an hEorpa, agus 
déanfaidh an Pharlaimint na huiríll 
iomchuí.

_________________ _________________
2 Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain 
phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint 
na hEorpa, na Comhairle agus an 
Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 
43).

2 Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain 
phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint 
na hEorpa, na Comhairle agus an 
Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 
43).
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