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7.2.2019 A8-0050/1

Amandman 1
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Prilog I. – stavak 8. – točka 4.a (nova)

Prijedlog rezolucije Izmjena

(4 a) Europski ombudsman ima pravo 
davati preporuke ako utvrdi da institucija 
ne primjenjuje odluku suda na pravilan 
način.
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7.2.2019 A8-0050/2

Amandman 2
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Prilog I. – stavak 8. – točka 8.

Prijedlog rezolucije Izmjena

(8) Europski ombudsman trebao bi 
imati pristup svim sredstvima potrebnim za 
obnašanje svojih dužnosti. U tu su svrhu 
institucije, tijela, uredi i agencije Unije 
dužne Europskom ombudsmanu dostaviti 
sve podatke koje on od njih traži, ne 
dovodeći u pitanje obvezu Europskog 
ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) 
br. 1049/2001 Europskog parlamenta i 
Vijeća2. Na pristup klasificiranim 
podacima ili dokumentima trebala bi se 
primjenjivati pravila predmetne institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije o obradi 
povjerljivih informacija. Institucije, tijela, 
uredi ili agencije koji dostavljaju 
klasificirane podatke ili dokumente trebali 
bi obavijestiti Europskog ombudsmana o 
klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. 
Za provedbu pravila o obradi povjerljivih 
podataka od strane dotične institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije Europski 
ombudsman trebao bi s dotičnom 
institucijom, tijelom, uredom ili agencijom 
unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s 
klasificiranim podacima ili dokumentima 
te ostalim podacima koji podliježu obvezi 
čuvanja poslovne tajne. Ako utvrdi da 
neće dobiti traženu pomoć, Europski 
ombudsman trebao bi obavijestiti Europski 
parlament, koji bi trebao poduzeti 
odgovarajuće korake.

(8) Europski ombudsman trebao bi 
imati pristup svim sredstvima potrebnim za 
obnašanje svojih dužnosti. U tu su svrhu 
institucije, tijela, uredi i agencije Unije 
dužne Europskom ombudsmanu dostaviti 
sve podatke koje on od njih traži, ne 
dovodeći u pitanje obveze Europskog 
ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) 
br. 1049/2001 Europskog parlamenta i 
Vijeća2. Na pristup klasificiranim 
podacima ili dokumentima trebala bi se 
primjenjivati pravila predmetne institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije o obradi 
povjerljivih informacija. Institucije, tijela, 
uredi ili agencije koji dostavljaju 
klasificirane podatke ili dokumente trebali 
bi obavijestiti Europskog ombudsmana o 
klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. 
Za provedbu pravila o obradi povjerljivih 
podataka od strane dotične institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije Europski 
ombudsman trebao bi s dotičnom 
institucijom, tijelom, uredom ili agencijom 
unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s 
klasificiranim podacima ili dokumentima. 
Ako utvrdi da neće dobiti traženu pomoć, 
Europski ombudsman trebao bi obavijestiti 
Europski parlament, koji bi trebao poduzeti 
odgovarajuće korake.



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

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

_________________ _________________
2 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o 
javnom pristupu dokumentima Europskog 
parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 
31.5.2001., str. 43.).

2 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o 
javnom pristupu dokumentima Europskog 
parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 
31.5.2001., str. 43.).
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7.2.2019 A8-0050/3

Amandman 3
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 1. – točka 3.

Prijedlog rezolucije Izmjena

3. U obavljanju svojih dužnosti iz 
Ugovora i ove Uredbe Europski 
ombudsman ne smije intervenirati u 
predmetima pred sudovima ni u pitanje 
dovoditi osnovanost sudskih presuda ni 
nadležnost sudova da donose presude.

3. U obavljanju svojih dužnosti iz 
Ugovora i ove Uredbe Europski 
ombudsman ne smije provoditi istrage ako 
su navodne činjenice predmet sudskih 
postupaka ili su bile predmet takvih 
postupaka ni u pitanje dovoditi osnovanost 
sudskih presuda ni nadležnost sudova da 
donose presude.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Amandman 4
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 2. – točka 7.

Prijedlog rezolucije Izmjena

7. Kad Europski ombudsman, zbog 
sudskih postupaka u tijeku ili zaključenih 
sudskih postupaka u vezi s činjenicama 
koje su mu predstavljene, mora pritužbu 
proglasiti nedopuštenom ili obustaviti 
obradu te pritužbe, rezultati istraga koje je 
on do tada proveo arhiviraju se.

7. Europski ombudsman nema pravo 
donositi odluke dok su sudski postupci u 
tijeku ni u vezi s činjenicama koje su mu 
predstavljene u zaključenom sudskom 
postupku. Međutim, Europski 
ombudsman ima pravo davati preporuke 
ako utvrdi da institucija ne primjenjuje 
odluku suda na pravilan način, što za 
posljedicu ima nepravilnosti u 
postupanju.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Amandman 5
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 2. – točka 8.

Prijedlog rezolucije Izmjena

8. Europskom ombudsmanu smije se 
podnijeti pritužba koja se odnosi na radne 
odnose između institucija, tijela, ureda i 
agencija Unije te njihovih dužnosnika i 
ostalih službenika samo ako je dotična 
osoba iskoristila sve mogućnosti za 
podnošenje internih upravnih zahtjeva i 
pritužbi, posebno postupke iz članka 90. 
Pravilnika o osoblju za dužnosnike 
Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih 
službenika Europske unije iz Uredbe 
Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/684 
(„Pravilnik o osoblju”) i ako je rok za 
odgovor dotičnih institucija, tijela, ureda ili 
agencija tijela istekao.

8. Uz iznimku slučajeva seksualnog 
uznemiravanja, Europskom ombudsmanu 
smije se podnijeti pritužba koja se odnosi 
na radne odnose između institucija, tijela, 
ureda i agencija Unije te njihovih 
dužnosnika i ostalih službenika samo ako 
je dotična osoba iskoristila sve mogućnosti 
za podnošenje internih upravnih zahtjeva i 
pritužbi, posebno postupke iz članka 90. 
Pravilnika o osoblju za dužnosnike 
Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih 
službenika Europske unije iz Uredbe 
Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/684 
(„Pravilnik o osoblju”) i ako je rok za 
odgovor dotičnih institucija, tijela, ureda ili 
agencija tijela istekao.

_________________ _________________
4 SL L 56, 4.3.1968., str. 1. 4 SL L 56, 4.3.1968., str. 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Amandman 6
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 2. – točka 9.

Prijedlog rezolucije Izmjena

9. Europski ombudsman što je prije 
moguće obavještava podnositelja pritužbe 
o mjerama koje je poduzeo u vezi s 
njegovom pritužbom.

9. Europski ombudsman što je prije 
moguće, a najkasnije u roku od 20 radnih 
dana nakon pritužbe, obavještava 
podnositelja pritužbe o mjerama koje je 
poduzeo u vezi s njegovom pritužbom.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Amandman 7
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 3. – točka 3. – stavak 5.

Prijedlog rezolucije Izmjena

Dužnosnici i ostali službenici institucija, 
tijela, ureda i agencija Unije na zahtjev 
Europskog ombudsmana svjedoče o 
činjenicama povezanim s tekućim 
istragama Europskog ombudsmana. Oni 
govore u ime svoje institucije, tijela, ureda 
ili agencije te su i dalje dužni poštovati 
obveze koje proizlaze iz pravila koja se na 
njih primjenjuju.

Dužnosnici i ostali službenici institucija, 
tijela, ureda i agencija Unije na zahtjev 
Europskog ombudsmana svjedoče o 
činjenicama povezanim s tekućim 
istragama Europskog ombudsmana. 
Europski ombudsman obrađuje to 
svjedočenje uz poštovanje potrebe za 
povjerljivošću.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Amandman 8
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 3. – točka 4.

Prijedlog rezolucije Izmjena

4. U mjeri u kojoj to dopušta 
nacionalno pravo nadležna tijela država 
članica na zahtjev Europskog ombudsmana 
ili na vlastitu inicijativu Europskom 
ombudsmanu žurno dostavljaju podatke ili 
dokumente koji mu mogu pomoći u 
razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u 
postupanju institucija, tijela, ureda ili 
agencija Unije. Ako se na te podatke ili 
dokumente primjenjuje nacionalno pravo o 
obradi povjerljivih podataka ili odredbe o 
sprečavanju njihova priopćavanja, dotična 
država članica može Europskom 
ombudsmanu dopustiti pristup tim 
informacijama ili dokumentima pod 
uvjetom da se on obveže da će s njima 
postupati u dogovoru s tijelom koje je 
izvorno za njih nadležno. Opis dokumenta 
dostavlja se u svakom slučaju.

4. Nadležna tijela država članica na 
zahtjev Europskog ombudsmana ili na 
vlastitu inicijativu Europskom 
ombudsmanu žurno dostavljaju podatke ili 
dokumente koji mu mogu pomoći u 
razjašnjavanju slučajeva nepravilnosti u 
postupanju institucija, tijela, ureda ili 
agencija Unije. Ako se na te podatke ili 
dokumente primjenjuje nacionalno pravo o 
obradi povjerljivih podataka ili odredbe o 
sprečavanju njihova priopćavanja, dotična 
država članica može Europskom 
ombudsmanu dopustiti pristup tim 
informacijama ili dokumentima pod 
uvjetom da se on obveže da će s njima 
postupati u dogovoru s tijelom koje je 
izvorno za njih nadležno. Opis dokumenta 
dostavlja se u svakom slučaju.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Amandman 9
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Članak 3.a (novi)

Prijedlog rezolucije Izmjena

Članak 3.a
Europski ombudsman i njegovo osoblje 
rješavaju pritužbe u vezi sa zahtjevima za 
javni pristup dokumentima u skladu s 
uvjetima i ograničenjima navedenima u 
Uredbi (EZ) br. 1049/2001. Kad je riječ o 
pritužbama u pogledu prava na javni 
pristup službenim dokumentima, 
Europski ombudsman, nakon analize i 
svih potrebnih razmatranja, donosi 
odluku o objavljivanju ili neobjavljivanju 
navedenih dokumenata koje dotična 
institucija, agencija ili tijelo dostavljaju u 
roku predviđenom Uredbom (EZ) 
br. 1049/2001.
Ako dotična institucija ne slijedi 
preporuku za objavljivanje navedenih 
dokumenata, ona mora propisno 
obrazložiti svoje odbijanje. U tom slučaju 
Europski ombudsman obavještava 
podnositelja pritužbe o dostupnim 
pravnim lijekovima, uključujući postupke 
koji su na raspolaganju za upućivanje 
predmeta Sudu Europske unije.

Or. en


