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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

7.2.2019 A8-0050/1

Muudatusettepanek 1
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – lõige 8 – punkt 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Ombudsmanil on õigus esitada 
soovitusi, kui ta leiab, et mõni 
institutsioon ei kohalda kohtuotsust 
nõuetekohaselt.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Muudatusettepanek 2
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
I lisa – lõige 8 – punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
neilt taotlenud, ilma et see piiraks 
ombudsmani kohustusi, mis tulenevad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL) No 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 ametisaladuse 
hoidmise kohustusega hõlmatud muu 
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 
neilt taotlenud, ilma et see piiraks 
ombudsmani kohustusi, mis tulenevad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL) No 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 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 
43).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 
43).
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7.2.2019 A8-0050/3

Muudatusettepanek 3
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 1 – punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aluslepingutes ja käesolevas 
määruses osutatud ülesannete täitmisel ei 
tohi ombudsman sekkuda kohtuasjade 
menetlemisse ega seada kahtluse alla 
kohtuotsuse õigsust ega kohtu pädevust 
teha otsus.

3. Aluslepingutes ja käesolevas 
määruses osutatud ülesannete täitmisel ei 
või ombudsman läbi viia uurimisi, mille 
väidetavad asjaolud on või on olnud 
kohtumenetluse objektiks, ega seada 
kahtluse alla kohtuotsuse õigsust ega kohtu 
pädevust teha otsus.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Muudatusettepanek 4
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 2 – punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui ombudsman peab esitatud 
asjaolusid käsitlevate või neid käsitlenud 
kohtumenetluste tõttu tunnistama kaebuse 
vastuvõetamatuks või lõpetama selle 
käsitlemise, tuleb ombudsmani poolt 
selleks ajaks läbi viidud uurimiste 
tulemused arhiveerida.

7. Ombudsmanil ei ole õigust teha 
otsust poolelioleva kohtumenetluse ajal 
ega lõpetatud kohtumenetluse käigus 
esitatud asjaolude suhtes. Ombudsmanil 
on siiski õigus esitada soovitusi, kui ta 
leiab, et mõni institutsioon ei kohalda 
kohtuotsust nõuetekohaselt, millel on 
mõju haldusomavoli seisukohast.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Muudatusettepanek 5
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 2 – punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. Ombudsmanile ei tohi esitada 
kaebust liidu institutsioonide, organite ja 
asutuste ning nende ametnike ja muude 
teenistujate vaheliste töösuhete kohta, välja 
arvatud juhul, kui asjaomane isik on 
ammendanud kõik võimalused esitada 
asutusesiseseid taotlusi ja kaebusi, eelkõige 
menetlused, millele on osutatud Euroopa 
Liidu ametnike personalieeskirjade [ja liidu 
muude teenistujate teenistustingimuste], 
mis on sätestatud nõukogu määruses 
(EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/684 
(„personalieeskirjad“), artiklis 90, ning 
asjaomane institutsioon, organ või asutus ei 
ole tähtajaks vastanud.

8. Ombudsmanile ei tohi esitada 
ühtegi kaebust, välja arvatud seksuaalse 
ahistamise juhtudel, liidu institutsioonide, 
organite ja asutuste ning nende ametnike ja 
muude teenistujate vaheliste töösuhete 
kohta, välja arvatud juhul, kui asjaomane 
isik on ammendanud kõik võimalused 
esitada asutusesiseseid taotlusi ja kaebusi, 
eelkõige menetlused, millele on osutatud 
Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade [ja liidu muude 
teenistujate teenistustingimuste], mis on 
sätestatud nõukogu määruses (EMÜ, 
Euratom, ESTÜ) nr 259/684 
(„personalieeskirjad“), artiklis 90, ning 
asjaomane institutsioon, organ või asutus ei 
ole tähtajaks vastanud.

_________________ _________________
4 EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. 4 EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Muudatusettepanek 6
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 2 – punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. Ombudsman teatab kaebuse 
esitajale niipea kui võimalik kaebuse 
suhtes võetud meetmetest.

9. Ombudsman teatab kaebuse 
esitajale niipea kui võimalik, kuid mitte 
hiljem kui 20 tööpäeva jooksul pärast 
kaebuse esitamist kaebuse suhtes võetud 
meetmetest.

Or. en



AM\1176403ET.docx PE635.311v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

7.2.2019 A8-0050/7

Muudatusettepanek 7
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 3 – punkt 3 – lõik 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu institutsioonide, organite ja asutuste 
ametnikud ja muud teenistujad annavad 
ombudsmani nõudmisel tunnistusi 
asjaolude kohta, mis on seotud 
ombudsmani käimasoleva uurimisega. 
Asjaomased ametnikud või teenistujad 
võtavad sõna oma institutsiooni, organi 
või asutuse nimel. Nad jäävad seotuks 
kohustustega, mis tulenevad eeskirjadest, 
mida nende suhtes kohaldatakse.

Liidu institutsioonide, organite ja asutuste 
ametnikud ja muud teenistujad annavad 
ombudsmani nõudmisel tunnistusi 
asjaolude kohta, mis on seotud 
ombudsmani käimasoleva uurimisega. 
Ombudsman vaatab tunnistuse läbi, 
austades konfidentsiaalsuse vajadust.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Muudatusettepanek 8
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 3 – punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi õigus seda lubab, 
edastavad liikmesriigi pädevad asutused 
ombudsmani taotlusel või omal algatusel 
ombudsmanile kiiresti mis tahes teabe või 
dokumendid, mis võivad aidata selgitada 
haldusomavoli juhtumeid liidu 
institutsioonide, organite või asutuste 
tegevuses. Kui selline teave või dokument 
on hõlmatud konfidentsiaalse teabe 
töötlemist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormidega või selle edastamist 
takistavate sätetega, võib asjaomane 
liikmesriik lubada ombudsmanil seda 
teavet või dokumenti kasutada tingimusel, 
et ombudsman kohustub seda käsitlema 
kokkuleppel pädeva asutusega, kust teave 
või dokument pärineb. Igal juhul esitatakse 
dokumendi kirjeldus.

4. Liikmesriigi pädevad asutused 
edastavad ombudsmani taotlusel või omal 
algatusel ombudsmanile kiiresti mis tahes 
teabe või dokumendid, mis võivad aidata 
selgitada haldusomavoli juhtumeid liidu 
institutsioonide, organite või asutuste 
tegevuses. Kui selline teave või dokument 
on hõlmatud konfidentsiaalse teabe 
töötlemist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormidega või selle edastamist 
takistavate sätetega, võib asjaomane 
liikmesriik lubada ombudsmanil seda 
teavet või dokumenti kasutada tingimusel, 
et ombudsman kohustub seda käsitlema 
kokkuleppel pädeva asutusega, kust teave 
või dokument pärineb. Igal juhul esitatakse 
dokumendi kirjeldus.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Muudatusettepanek 9
Josep-Maria Terricabras
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani 
põhikiri)
2018/2080(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Artikkel 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ombudsman ja tema töötajad käsitlevad 
kaebusi üldsuse juurdepääsu kohta 
dokumentidele kooskõlas määruses (EÜ) 
nr 1049/2001 sätestatud tingimuste ja 
piirangutega. Kaebuste puhul, mis 
käsitlevad üldsuse õigust pääseda juurde 
ametlikele dokumentidele, teeb 
ombudsman pärast nõuetekohast analüüsi 
ja kõiki vajalikke kaalutlusi otsuse 
kõnealuste dokumentide avaldamise või 
avaldamata jätmise kohta, mida 
asjaomane institutsioon, asutus või organ 
peab täitma määruses (EÜ) nr 1049/2001 
sätestatud tähtaja jooksul.
Kui asjaomane institutsioon ei järgi 
soovitust avaldada nimetatud 
dokumendid, peab ta oma keeldumist 
nõuetekohaselt põhjendama. Sellisel 
juhul teavitab ombudsman kaebuse 
esitajat olemasolevatest 
õiguskaitsevahenditest, sh menetlustest, 
mille kohaselt võib asja edasi kaevata 
Euroopa Liidu Kohtusse.

Or. en


