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Ändringsförslag 1/rev
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Skäl 4a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

(4a) Ombudsmannen har rätt att 
utfärda rekommendationer om det 
upptäcks att en institution inte tillämpar 
ett rättsligt avgörande på korrekt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 2/rev
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Skäl 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

(8) Ombudsmannen bör ha tillgång till 
allt som behövs för ombudsmannens 
ämbetsutövning. Därför måste unionens 
institutioner, organ och byråer på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all 
information som ombudsmannen begär av 
dem, utan att det påverkar ombudsmannens 
skyldigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20012. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör vara förenlig med unionsinstitutionens, 
unionsorganets eller unionsbyråns 
bestämmelser i fråga om hantering av 
konfidentiell information. De institutioner, 
organ eller byråer som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör underrätta ombudsmannen om att dessa 
är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av 
bestämmelser i fråga om 
unionsinstitutionens, unionsorganets eller 
unionsbyråns hantering av konfidentiell 
information bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen, organet 
eller byrån i fråga om villkoren för 
hantering av sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar och annan information 
som omfattas av tystnadsplikt. Om 
ombudsmannen inte får den begärda 
hjälpen bör ombudsmannen underrätta 

(8) Ombudsmannen bör ha tillgång till 
allt som behövs för ombudsmannens 
ämbetsutövning. Därför måste unionens 
institutioner, organ och byråer på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all 
information som ombudsmannen begär av 
dem, utan att det påverkar ombudsmannens 
skyldigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20012. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör vara förenlig med unionsinstitutionens, 
unionsorganets eller unionsbyråns 
bestämmelser i fråga om hantering av 
konfidentiell information. De institutioner, 
organ eller byråer som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör underrätta ombudsmannen om att dessa 
är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av 
bestämmelser i fråga om 
unionsinstitutionens, unionsorganets eller 
unionsbyråns hantering av konfidentiell 
information bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen, organet 
eller byrån i fråga om villkoren för 
hantering av sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar. Om ombudsmannen inte 
får den begärda hjälpen bör 
ombudsmannen underrätta 
Europaparlamentet, som bör vidta lämpliga 
åtgärder.



AM\1176590SV.docx PE635.311v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet, som bör vidta lämpliga 
åtgärder.

_________________ _________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

Or. en


