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7.2.2019 A8-0050/1

Leasú 1
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Iarscríbhinn I – mír 8 – pointe 4 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

(4 a) 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.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Leasú 2
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Iarscríbhinn I – mír 8 – pointe 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 a chur ar fáil 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, leis an gcomhlacht, leis an 
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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.

oifig nó leis an ngníomhaireacht 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.

_________________ _________________
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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7.2.2019 A8-0050/3

Leasú 3
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 1 – pointe 3

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

3. I gcomhlíonadh a dhualgais, ní 
fhéadfaidh an tOmbudsman idirghabháil a 
dheanamh i gcásanna atá os comhair na 
gcúirteanna agus ní fhéadfaidh an 
tOmbudsman a fhónta is atá rialú cúirte a 
cheistiú nó inniúlacht cúirte a cheistiú 
maidir le rialú a eisiúint.

3. I gcomhlíonadh na ndualgas dá 
dtagraítear sna Conarthaí agus sa Rialachán 
seo, ní fhéadfaidh an tOmbudsman 
fiosrúcháin a sheoladh i gcás ina bhfuil 
na fíorais a líomhnaítear faoi réir 
imeachtaí dlíthiúla ná ní fhéadfaidh an 
tOmbudsman a fhónta is atá rialú cúirte a 
cheistiú nó inniúlacht cúirte a cheistiú 
maidir le rialú a eisiúint.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Leasú 4
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 2 –  mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. Nuair nach mór don Ombudsman, 
mar gheall ar imeachtaí dlíthiúla atá ar siúl 
nó atá críochnaithe agus a bhaineann leis 
na fíorais atá curtha chun cinn, a dhearbhú 
nach bhfuil gearán inghlactha nó 
breithniú an ghearáin a fhoirceannadh, 
déanfar toradh aon fhiosrúcháin atá 
déanta ag an Ombudsman go dtí sin a 
chomhdú go cinntitheach.

7. Níl an tOmbudsman i dteideal 
cinneadh a ghlacadh fad is atá imeachtaí 
dlíthiúla idir lámha nó i ndáil le fíorais a 
cuireadh chun cinn in imeachtaí dlíthiúla 
atá tugtha i gcrích. Tá sé de cheart ag an 
Ombudsman, áfach, moltaí a dhéanamh i 
gcás ina gcinneann an tOmbudsman nach 
bhfuil institiúid ag cur rialú cúirte i 
bhfeidhm mar is cuí, a bhfuil tionchar 
aige sin i dtéarmaí drochriaracháin.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Leasú 5
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 2 –  pointe 8

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

8. Ní fhéadfar aon ghearán a 
dhéanamh chuig an Ombudsman a 
bhaineann leis an gcaidreamh oibre idir 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí Aontais agus a gcuid 
oifigeach agus seirbhíseach eile mura rud é 
go bhfuil leas bainte ag an duine lena 
mbaineann as na féidearthachtaí go léir i 
dtaca le hiarratais agus gearáin riaracháin 
inmheánaigh a thíolacadh, go háirithe na 
nósanna imeachta dá dtagraítear in 
Airteagal 90 de Rialacháin FoirneOifigigh 
an Aontais Eorpaigh [agus Coinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais 
Eorpaigh, a leagtar síos le Rialachán (CEE, 
Euratom, CEGC) Uimh. 259/684 ón 
gComhairle (“na Rialacháin Foirne”), agus 
go bhfuil na teorainneacha ama i gcomhair 
freagraí ón údarás a achainíodh amhlaidh 
tar éis dul in éag.

8. Ní fhéadfar aon ghearán, ach 
amháin i gcásanna gnéaschiaptha, a 
dhéanamh chuig an Ombudsman a 
bhaineann leis an gcaidreamh oibre idir 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí Aontais agus a gcuid 
oifigeach agus seirbhíseach eile mura rud é 
go bhfuil leas bainte ag an duine lena 
mbaineann as na féidearthachtaí go léir i 
dtaca le hiarratais agus gearáin riaracháin 
inmheánaigh a thíolacadh, go háirithe na 
nósanna imeachta dá dtagraítear in 
Airteagal 90 de Rialacháin Foirne Oifigigh 
an Aontais Eorpaigh [agus Coinníollacha 
Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais 
Eorpaigh, a leagtar síos le Rialachán (CEE, 
Euratom, CEGC) Uimh. 259/684 ón 
gComhairle (“na Rialacháin Foirne”), agus 
go bhfuil na teorainneacha ama i gcomhair 
freagraí ón údarás a achainíodh amhlaidh 
tar éis dul in éag.

_________________ _________________
4 IO L 56, 4.3.1968, lch. 1. 4 IO L 56, 4.3.1968, lch. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Leasú 6
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 2 –  pointe 9

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

9. Cuirfidh an tOmbudman an 
gearánach ar an eolas, a luaithe is féidir, 
maidir leis an ngníomh a glacadh i leith an 
ghearáin.

9. Déanfaidh an tOmbudsman an 
gearánach a chur ar an eolas a luaithe is 
féidir, agus tráth nach déanaí ná fiche lá 
oibre tar éis an ghearáin, faoin mbeart atá 
déanta ina leith.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Leasú 7
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 3 – pointe 3 – mír 5

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

Déanfaidh oifigigh agus seirbhísigh eile in 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí Aontais, arna iarraidh sin 
ag an Ombudsman, fianaise a thabhairt 
maidir le fíorais a bhaineann le fiosrúchán 
leanúnach ag an Ombudsman. Déanfaidh 
siad labhairt ar son a n-institiúide, a 
gcomhlachta, a n-oifige nó a 
ngníomhaireachta. Leanfaidh siad de 
bheith faoi cheangal na n-oibleagáidí a 
eascraíonn ó na rialacha a bhfuil siad 
faoina réir.

Déanfaidh oifigigh agus seirbhísigh eile in 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí Aontais, arna iarraidh sin 
ag an Ombudsman, fianaise a thabhairt 
maidir le fíorais a bhaineann le fiosrúchán 
leanúnach ag an Ombudsman. Déanfaidh 
an tOmbudsman an fhianaise sin a 
phróiseáil, agus urraim á tabhairt don 
ghá atá le rúndacht.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Leasú 8
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 3 –  mír 4

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

4. A mhéid is a cheadaíonn a ndlí 
náisiúnta é, déanfaidh údaráis inniúla na 
mBallstát, arna iarraidh sin ag an 
Ombudsman nó ar a dtionscnamh féin, aon 
fhaisnéis nó aon doiciméad a chur chuig an 
Ombudsman chomh luath agus is féidir, ar 
faisnéis nó doiciméad é a d’fhéadfadh 
cuidiú le soiléiriú a dhéanamh ar chásanna 
de dhrochriarachán ag institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí 
Aontais. I gcás ina bhfuil an fhaisnéis nó 
an doiciméad sin cumhdaithe ag an dlí 
náisiúnta maidir le próiseáil faisnéise rúnda 
nó forálacha a chuireann cosc ar an 
bhfaisnéis sin a scaipeadh, féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann cead a thabhairt 
don Ombudsman rochtain a bheith aige ar 
an bhfaisnéis sin ar choinníoll go ngeallann 
sé go ndéanfar é a láimhseáil i gcomhaontú 
leis an údarás inniúil as ar thionscain sé. 
Soláthrófar cur síos mionsonraithe ar an 
doiciméad in aon chás.

4. Déanfaidh údaráis inniúla na 
mBallstát, arna iarraidh sin ag an 
Ombudsman nó ar a dtionscnamh féin, aon 
fhaisnéis nó aon doiciméad a chur chuig an 
Ombudsman chomh luath agus is féidir, ar 
faisnéis nó doiciméad é a d’fhéadfadh 
cuidiú le soiléiriú a dhéanamh ar chásanna 
de dhrochriarachán ag institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí 
Aontais. I gcás ina bhfuil an fhaisnéis nó 
an doiciméad sin cumhdaithe ag an dlí 
náisiúnta maidir le próiseáil faisnéise rúnda 
nó forálacha a chuireann cosc ar an 
bhfaisnéis sin a scaipeadh, féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann cead a thabhairt 
don Ombudsman rochtain a bheith aige ar 
an bhfaisnéis sin ar choinníoll go ngeallann 
sé go ndéanfar é a láimhseáil i gcomhaontú 
leis an údarás inniúil as ar thionscain sé. 
Soláthrófar cur síos mionsonraithe ar an 
doiciméad in aon chás.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Leasú 9
Josep-Maria Terricabras
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0050/2019
Paulo Rangel
Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
2018/2080(INL)

Tairiscint i gcomhair rúin
Airteagal 3 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

Airteagal 3 a
Maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar 
dhoiciméid, déileálfaidh an tOmbudsman 
agus foireann an Ombudsman leo i 
gcomhréir leis na coinníollacha agus leis 
na teorainneacha dá bhforáiltear le 
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. I ndáil 
le gearáin maidir leis an gceart chun 
rochtain phoiblí a fháil ar dhoiciméid 
oifigiúla, déanfaidh an tOmbudsman 
cinneadh a eisiúint, i ndiaidh anailís chuí 
agus gach breithnithe is gá, maidir le 
scaoileadh nó láimhseáil ar dhóigh eile 
na ndoiciméad sin, ar doiciméid iad a 
chuirfidh an institiúid, an 
ghníomhaireacht nó an comhlacht sin ar 
fáil laistigh de na hamchláir dá 
bhforáiltear le Rialachán (CE) 
Uimh. 1049/2001.
Mura leanann an institiúid lena 
mbaineann an moladh na doiciméid sin a 
sceitheadh, ní mór di údar iomchuí a 
thabhairt dá diúltú. Sa chás sin, cuirfidh 
an tOmbudsman an gearánach ar an 
eolas faoi na leigheasanna dlí atá ar fáil, 
lena n-áirítear nósanna imeachta atá ar 
fáil chun an cás a tharchur chuig Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Or. en
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