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Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
(2018/2080(INL))

Forslag til beslutning
Bilag – artikel 1 – stk. 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. Ombudsmanden kan ved udøvelsen 
af sit hverv, som omhandlet i traktaterne og 
i denne forordning, ikke gribe ind i en sag, 
der er anlagt ved en domstol, eller anfægte 
begrundelsen for en retsafgørelse eller en 
domstols kompetence til at træffe 
afgørelse.

3. Ombudsmanden kan ved udøvelsen 
af sit hverv, som omhandlet i traktaterne og 
i denne forordning, ikke gribe ind i en sag, 
der er anlagt ved en domstol, eller anfægte 
begrundelsen for en retsafgørelse eller en 
domstols kompetence til at træffe 
afgørelse. Ombudsmanden kan indtræde i 
retstvister, der er indbragt for Den 
Europæiske Unions Domstol (EU-
Domstolen) i overensstemmelse med 
artikel 40 i statutten for Den Europæiske 
Unions Domstol.

Or. en
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Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
(2018/2080(INL))

Forslag til beslutning
Bilag – artikel 2 – stk. 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. Enhver unionsborger eller enhver 
fysisk eller juridisk person med bopæl eller 
hjemsted i en af Unionens medlemsstater 
kan enten direkte eller gennem et medlem 
af Europa-Parlamentet indgive klage til 
ombudsmanden over tilfælde af fejl eller 
forsømmelser i forbindelse med handlinger 
foretaget af Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer med 
undtagelse af Den Europæiske Unions 
Domstol under udøvelsen af dens 
domstolsfunktioner. Ombudsmanden 
underretter den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur, så 
snart der er indgivet en klage.

2. Enhver unionsborger eller enhver 
fysisk eller juridisk person med bopæl eller 
hjemsted i en af Unionens medlemsstater 
kan enten direkte eller gennem et medlem 
af Europa-Parlamentet indgive klage til 
ombudsmanden over tilfælde af fejl eller 
forsømmelser i forbindelse med handlinger 
foretaget af Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer med 
undtagelse af Den Europæiske Unions 
Domstol under udøvelsen af dens 
domstolsfunktioner. Ombudsmanden 
underretter den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur, så 
snart der er indgivet en klage til ham, 
samtidig med at EU's standarder for 
databeskyttelse overholdes.

Or. en
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 2 – stk. 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. Når ombudsmanden på grund af en 
verserende eller afsluttet retssag 
vedrørende de anførte forhold må 
konstatere, at en klage ikke opfylder 
betingelserne for behandling, eller må 
afslutte sin behandling heraf, henlægges 
resultaterne af de undersøgelser, 
ombudsmanden måtte have foretaget 
forinden.

7. Når ombudsmanden på grund af en 
verserende eller afsluttet retssag 
vedrørende de anførte forhold kan udsætte 
behandlingen af klagen eller fremsætte 
midlertidige henstillinger, kan resultaterne 
af de undersøgelser, som måtte være 
foretaget forinden, forelægges fortroligt og 
på den kompetente myndigheds 
anmodning.

Or. en
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 2 – stk. 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. Klager, der vedrører 
arbejdsforholdene mellem Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer og deres tjenestemænd og øvrige 
ansatte, kan kun indbringes for 
ombudsmanden, hvis de interne 
administrative ansøgnings- og 
klagemuligheder, navnlig procedurerne i 
artikel 90 i vedtægten for tjenestemænd i 
Den Europæiske Union og 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, som fastsat i Rådets forordning 
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/684 
("vedtægten") er udtømt af den pågældende 
person, og svarfristen for den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur er udløbet.

8. Klager, der vedrører 
arbejdsforholdene mellem Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer og deres tjenestemænd og øvrige 
ansatte, kan kun indbringes for 
ombudsmanden, hvis de interne 
administrative ansøgnings- og 
klagemuligheder, navnlig procedurerne i 
artikel 90 i vedtægten for tjenestemænd i 
Den Europæiske Union og 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, som fastsat i Rådets forordning 
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/684 
("vedtægten") er udtømt af den pågældende 
person, og svarfristen for den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur er udløbet, uden at der 
foreligger et svar, eller procedurerne er 
klart formålsløse, eller andre ansatte med 
ansættelse i EU-institutionerne ikke kan 
benytte sig af disse procedurer som følge 
af deres status. Der kan også fastsættes 
specifikke undtagelser i tilfælde af 
chikane, navnlig tilfælde af seksuel 
chikane.

__________________ __________________
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Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
(2018/2080(INL))

Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. Ombudsmanden kan indlede en 
struktureret og regelmæssig dialog med 
institutionerne og arrangere offentlige 
høringer, inden han fremsætter 
henstillinger eller på et hvilket som helst 
tidspunkt derefter, samt systematisk 
analysere og vurdere fremskridtene i den 
berørte institution og fremsætte yderligere 
henstillinger.

Or. en
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Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
(2018/2080(INL))

Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer er forpligtede til at give 
ombudsmanden de oplysninger, de bliver 
anmodet om, og til at give ombudsmanden 
adgang til de pågældende dokumenter. 
Adgang til klassificerede informationer 
eller dokumenter er omfattet af den 
pågældende institutions, det pågældende 
organs, kontors eller agenturs regler om 
behandling af fortrolige oplysninger.

Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer er forpligtede til at give 
ombudsmanden de oplysninger, de bliver 
anmodet om, og til at give ombudsmanden 
adgang til de pågældende dokumenter. 
Adgang til klassificerede informationer 
eller dokumenter er omfattet af den 
pågældende institutions, det pågældende 
organs, kontors eller agenturs regler om 
behandling af fortrolige oplysninger eller 
afgivelse af en fortrolighedserklæring.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forpligtelser vedrørende følsomme 
dokumenter må ikke udgøre en hindring 
for ombudsmandens kapacitet til at udføre 
sine opgaver og funktioner effektivt.

Or. en


