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Paulo Rangel
Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul 
Ombudsmanului European)
(2018/2080(INL))

Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 1 – alineatul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. În exercitarea funcțiilor sale 
prevăzute în tratate și în prezentul 
regulament, Ombudsmanul nu poate 
interveni într-o procedură pe rolul unei 
instanțe naționale și nici nu poate pune la 
îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare 
sau competența unei instanțe de a pronunța 
o hotărâre.

3. În exercitarea funcțiilor sale 
prevăzute în tratate și în prezentul 
regulament, Ombudsmanul nu poate 
interveni într-o procedură pe rolul unei 
instanțe naționale și nici nu poate pune la 
îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare 
sau competența unei instanțe de a pronunța 
o hotărâre. Ombudsmanul poate interveni 
în acțiunile pe rolul Curții de Justiție a 
Uniunii Europene (CJUE), în 
conformitate cu articolul 40 din statutul 
acesteia.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 2 – alineatul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. Orice cetățean al Uniunii și orice 
persoană fizică sau juridică având reședința 
sau sediul social într-un stat membru al 
Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct 
sau prin intermediul unui membru al 
Parlamentului European, printr-o plângere 
referitoare la un caz de administrare 
defectuoasă în activitatea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, 
cu excepția Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în exercitarea competențelor sale 
jurisdicționale. De îndată ce i se adresează 
o plângere, Ombudsmanul informează 
instituția, organul, oficiul sau agenția în 
cauză.

2. Orice cetățean al Uniunii și orice 
persoană fizică sau juridică având reședința 
sau sediul social într-un stat membru al 
Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct 
sau prin intermediul unui membru al 
Parlamentului European, printr-o plângere 
referitoare la un caz de administrare 
defectuoasă în activitatea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, 
cu excepția Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în exercitarea competențelor sale 
jurisdicționale. Ombudsmanul informează 
instituția, organismul, oficiul sau agenția 
în cauză de îndată ce a fost sesizat printr-o 
plângere, respectând standardele UE în 
materie de protecție a datelor.
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Amendamentul 24
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 2 – alineatul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. În cazul în care Ombudsmanul, în 
conformitate cu o procedură 
jurisdicțională în curs sau încheiată cu 
privire la faptele reclamate, trebuie să 
declare inadmisibilă o plângere sau să 
pună capăt examinării acesteia, 
rezultatele eventualelor anchete pe care le-
a efectuat Ombudsmanul până la punctul 
respectiv se clasează în mod definitiv.

7. În cazul în care Ombudsmanul, 
datorită unei acțiuni în instanță în curs 
sau încheiate cu privire la faptele 
reclamate, poate suspenda analizarea 
reclamației până la finalizarea cauzei sau 
poate emite recomandări provizorii, 
rezultatele eventualelor anchete pe care le-
a întreprins înainte pot fi transmise cu 
titlu confidențial, la cerere, autorității 
competente.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 2 – alineatul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. Ombudsmanul poate fi sesizat 
printr-o plângere cu privire la raporturile 
de muncă între instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii 
acestora sau alți agenți, numai în cazul în 
care posibilitățile privind depunerea de 
cereri sau plângeri administrative interne, 
în special procedurile prevăzute la articolul 
90 din Statutul funcționarilor Uniunii 
Europene și Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin 
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 
259/684 al Consiliului („Statutul 
funcționarilor”), au fost epuizate de 
persoana interesată, iar termenele de 
răspuns din partea instituției, organului, 
oficiului sau agenției în cauză au expirat.

8. Ombudsmanul poate fi sesizat 
printr-o plângere cu privire la raporturile 
de muncă între instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii 
acestora sau alți agenți, numai în cazul în 
care posibilitățile de a depune cereri sau 
plângeri administrative interne, în special 
procedurile prevăzute la articolul 90 din 
Statutul funcționarilor Uniunii Europene și 
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai 
Uniunii Europene, stabilite prin 
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 
259/684 al Consiliului („Statutul 
funcționarilor”), au fost epuizate de 
persoana interesată, iar termenele de 
răspuns din partea instituției, organului, 
oficiului sau agenției în cauză au expirat 
fără a se fi trimis un răspuns sau este clar 
că procedurile nu duc la niciun rezultat 
sau în cazul în care orice altă persoană 
care lucrează pentru instituțiile Uniunii 
nu poate recurge la procedurile respective 
din cauza statutului său. Pot fi prevăzute 
excepții specifice și în cazurile de 
hărțuire, în special în cazurile de hărțuire 
sexuală.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. Ombudsmanul poate să poarte un 
dialog structurat și periodic cu instituțiile 
și să organizeze consultări publice înainte 
de a face recomandări sau în orice etapă 
ulterioară, putând totodată să analizeze și 
să evalueze sistematic progresele 
instituției în cauză și să publice alte 
recomandări.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii furnizează Ombudsmanului orice 
informații pe care acesta le solicită și îi 
permit accesul la dosarele în cauză. 
Accesul la informații sau documente 
clasificate este condiționat de respectarea 
normelor privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale de către instituția, organul, 
oficiul sau agenția Uniunii în cauză.

Instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii furnizează Ombudsmanului orice 
informații pe care acesta le solicită și îi 
permit accesul la dosarele în cauză. 
Accesul la informații sau documente 
clasificate este condiționat de respectarea 
normelor privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale de către instituția, organul, 
oficiul sau agenția Uniunii în cauză, sau de 
o obligație de confidențialitate.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Obligațiile referitoare la documentele 
sensibile nu îl împiedică pe Ombudsman 
să își îndeplinească efectiv sarcinile și 
funcțiile.
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