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GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

Mietintö A8-0050/2019
Paulo Rangel
Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
(2018/2080(INL))

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Unionin toimielinten, elinten tai laitosten 
virkamiesten tai muun henkilöstön on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava 
seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen 
meneillään olevaan tutkimukseen. He 
esiintyvät toimielimensä, elimensä tai 
laitoksensa nimissä. Heitä sitovat 
velvollisuudet, jotka perustuvat heihin 
sovellettaviin sääntöihin.

Unionin toimielinten, elinten tai laitosten 
virkamiesten tai muun henkilöstön on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava 
seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen 
meneillään olevaan tutkimukseen. He 
esiintyvät toimielimensä, elimensä tai 
laitoksensa nimissä. Heitä sitovat 
velvollisuudet, jotka perustuvat heihin 
sovellettaviin sääntöihin. Kun heitä sitoo 
salassapitovelvollisuus, tätä ei pitäisi 
tulkita siten, että se ulottuu tietoihin, jotka 
liittyvät häirintää tai hallinnollisia 
epäkohtia koskeviin valituksiin tai 
tiedusteluihin.
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Mietintö A8-0050/2019
Paulo Rangel
Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
(2018/2080(INL))

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 artikla – 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Jos kansallinen laki sen sallii, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava kiireellisesti 
oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan kaikki tiedot tai 
asiakirjat, joiden avulla voidaan selvittää 
hallinnollisia epäkohtia unionin 
toimielimissä, elimissä tai laitoksissa. Jos 
tällaisiin tietoihin tai asiakirjoihin 
sovelletaan luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevia kansallisia lakeja tai 
tietojen välittämisen estäviä säännöksiä, 
asianomainen jäsenvaltio voi antaa 
oikeusasiamiehen tutustua kyseisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin edellyttäen, että 
oikeusasiamies sitoutuu käsittelemään niitä 
alkuperäisen toimivaltaisen viranomaisen 
suostumuksella. Kuvaus asiakirjasta on 
esitettävä joka tapauksessa.

4. Jos kansallinen laki sen sallii, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava kiireellisesti 
oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan kaikki tiedot tai 
asiakirjat, joiden avulla voidaan selvittää 
hallinnollisia epäkohtia unionin 
toimielimissä, elimissä tai laitoksissa. Jos 
tällaisiin tietoihin tai asiakirjoihin 
sovelletaan luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevia kansallisia lakeja tai 
tietojen välittämisen estäviä säännöksiä, 
asianomainen jäsenvaltio voi antaa 
oikeusasiamiehen tutustua kyseisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin edellyttäen, että 
oikeusasiamies sitoutuu käsittelemään niitä 
alkuperäisen toimivaltaisen viranomaisen 
suostumuksella. Yksityiskohtainen kuvaus 
asiakirjasta ja perustelut sen toimittamatta 
jättämiselle on esitettävä joka tapauksessa.
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Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Mietintö A8-0050/2019
Paulo Rangel
Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 artikla – 6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. Jos tutkimuksessa on havaittu 
hallinnollinen epäkohta, oikeusasiamies 
antaa asian tiedoksi asianomaiselle 
toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja 
antaa tarvittaessa suosituksia. Asian 
tiedoksi saaneen toimielimen, elimen tai 
laitoksen on annettava oikeusasiamiehelle 
yksityiskohtaisen lausunto kolmen 
kuukauden kuluessa. Oikeusasiamies voi 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen pyynnöstä pidentää määräaikaa, 
joka ei saa ylittää kahta kuukautta. Jos 
asianomainen toimielin, elin tai laitos ei 
anna lausuntoa kolmen kuukauden 
määräajassa tai pidennetyssä määräajassa, 
oikeusasiamies voi päättää tutkimuksen 
ilman tällaista lausuntoa.

6. Jos tutkimuksessa on havaittu 
hallinnollinen epäkohta, oikeusasiamies 
antaa asian tiedoksi asianomaiselle 
toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja 
antaa tarvittaessa suosituksia. Asian 
tiedoksi saaneen toimielimen, elimen tai 
laitoksen on annettava oikeusasiamiehelle 
yksityiskohtaisen lausunto kolmen 
kuukauden kuluessa. Oikeusasiamies voi 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen perustellusta pyynnöstä pidentää 
määräaikaa, joka ei saa ylittää kahta 
kuukautta. Jos asianomainen toimielin, elin 
tai laitos ei anna lausuntoa kolmen 
kuukauden määräajassa tai pidennetyssä 
määräajassa, oikeusasiamies voi päättää 
tutkimuksen ilman tällaista lausuntoa.
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Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
(2018/2080(INL))

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 artikla – 7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Oikeusasiamies antaa tämän jälkeen 
asiasta kertomuksen asianomaiselle 
toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja 
erityisesti, jos havaitun hallinnollisen 
epäkohdan luonne tai laajuus sitä vaatii, 
Euroopan parlamentille. Oikeusasiamies 
voi antaa kertomuksessaan suosituksia. 
Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle 
tiedoksi tutkimuksen tulokset, 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen lausunnon ja mahdolliset 
kertomuksessa antamansa suositukset.

7. Oikeusasiamies antaa tämän jälkeen 
asiasta kertomuksen asianomaiselle 
toimielimelle, elimelle tai laitokselle ja 
Euroopan parlamentille. Oikeusasiamies 
voi antaa kertomuksessaan suosituksia. 
Oikeusasiamies antaa kantelun tekijälle 
tiedoksi tutkimuksen tulokset, 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen lausunnon ja mahdolliset 
kertomuksessa antamansa suositukset.
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Mietintö A8-0050/2019
Paulo Rangel
Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
(2018/2080(INL))

Päätöslauselmaesitys
Liite – 3 artikla – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Oikeusasiamies pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan löytämään 
ratkaisun kyseisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen kanssa hallinnollisen epäkohdan 
poistamiseksi ja tyydyttävän vastauksen 
antamiseksi kanteluun. Oikeusasiamies 
antaa kantelun tekijälle tiedoksi ehdotetun 
ratkaisun ja mahdolliset asianomaisen 
toimielimen, elimen tai laitoksen huomiot. 
Kantelun tekijällä on halutessaan oikeus 
toimittaa huomioita oikeusasiamiehelle.

9. Oikeusasiamies pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan löytämään 
ratkaisun kyseisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen kanssa hallinnollisen epäkohdan 
poistamiseksi ja tyydyttävän vastauksen 
antamiseksi kanteluun. Oikeusasiamies 
antaa kantelun tekijälle tiedoksi ehdotetun 
ratkaisun ja mahdolliset asianomaisen 
toimielimen, elimen tai laitoksen huomiot. 
Kantelun tekijällä on halutessaan oikeus 
toimittaa oikeusasiamiehelle missä 
vaiheessa tahansa huomioita tai 
lisätietoja, jotka eivät olleet tiedossa 
toimittamishetkellä.
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Jos oikeusasiamies saa tietoonsa 
tutkimusten yhteydessä seikkoja, joilla hän 
arvioi voivan olla rikosoikeudellista 
merkitystä, hän antaa asian viipymättä 
tiedoksi kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille ja, jos asia kuuluu niiden 
toimivaltaan, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle ja Euroopan 
syyttäjänvirastolle. Oikeusasiamies antaa 
asian tarvittaessa tiedoksi myös sille 
unionin toimielimelle, elimelle tai 
laitokselle, jonka alaisena kyseinen 
virkamies tai muun henkilöstön jäsen on ja 
joka voi soveltaa Euroopan unionin 
erioikeuksista ja vapauksista tehdyn 
pöytäkirjan N:o 7 17 artiklan toista kohtaa.

Jos oikeusasiamies saa tietoonsa 
tutkimusten yhteydessä seikkoja, joilla hän 
arvioi voivan olla rikosoikeudellista 
merkitystä, hän antaa asian viipymättä 
tiedoksi kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille ja, jos asia kuuluu niiden 
toimivaltaan, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle ja Euroopan 
syyttäjänvirastolle, sekä kehittää 
vastaavasti strategisia kumppanuuksia 
kyseisten virastojen kanssa. 
Oikeusasiamies antaa asian tarvittaessa 
tiedoksi myös sille unionin toimielimelle, 
elimelle tai laitokselle, jonka alaisena 
kyseinen virkamies tai muun henkilöstön 
jäsen on ja joka voi soveltaa Euroopan 
unionin erioikeuksista ja vapauksista 
tehdyn pöytäkirjan N:o 7 17 artiklan toista 
kohtaa.
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Päätöslauselmaesitys
Liite – 5 artikla – 1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Oikeusasiamies ja oikeusasiamiehen 
henkilöstö käsittelevät oikeutta tutustua 
asiakirjoihin koskevia muita pyyntöjä kuin 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
pyyntöjä asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä ehtoja ja rajoituksia noudattaen.

Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä 
käsittelevät oikeutta tutustua asiakirjoihin 
koskevia pyyntöjä asetuksessa (EY) 
N:o 1049/2001 säädettyjä ehtoja ja 
rajoituksia noudattaen.
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