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Leasú 29
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela 
Vallina, Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 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 
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. Nuair a bhíonn siad faoi 
cheangal ag dualgas rúndachta 
gairmiúla, ní dhéanfar a léirthuiscint as 
sin go mbaineann rúndachta gairmiúla 
freisin le faisnéis atá ábhartha i dtaobh 
gearáin nó fiosrúcháin maidir le ciapadh 
nó drochriarachán.
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Leasú 30
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thar ceann Ghrúpa GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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 – 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. 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 in aon chás cur síos 
mionsonraithe ar an doiciméad agus bonn 
cirt atá le gan é a thraschur.
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Leasú 31
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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 – Airteagal 3 – mír 6

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

6. I gcás go nochtar le linn fiosrúcháin 
gur tharla cásanna de dhrochriarachán, 
cuirfidh an tOmbudsman an institiúid, an 
comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht 
lena mbaineann ar an eolas, agus i gcás 
inarb iomchuí déanfaidh sé moltaí. 
Déanfaidh an institiúid, an comhlacht, an 
oifig nó an ghníomhaireacht a chuirtear ar 
an eolas amhlaidh tuairim mhionsonraithe 
a chur chuig an Ombudsman laistigh de 
thrí mhí. Féadfaidh an tOmbudsman, arna 
iarraidh sin ag an institiúid, an comhlacht, 
an oifig nó an ghníomhaireacht, síneadh 
ama a thabhairt nach rachaidh thar dhá 
mhí. Tráth a chuirfidh an institiúid, an 
comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht 
lena mbaineann tuairim in iúl laistigh de 
thrí mhí ón spriocdháta nó laistigh den 
tréimhse bhreise a cuireadh leis an 
spriocdháta, féadfaidh an tOmbudsman an 
fiosrúchán a dhúnadh gan an tuairim sin a 
fháil.

6. I gcás go nochtar le linn fiosrúcháin 
gur tharla cásanna de dhrochriarachán, 
cuirfidh an tOmbudsman an institiúid, an 
comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht 
lena mbaineann ar an eolas, agus i gcás 
inarb iomchuí déanfaidh sé moltaí. 
Déanfaidh an institiúid, an comhlacht, an 
oifig nó an ghníomhaireacht a chuirtear ar 
an eolas amhlaidh tuairim mhionsonraithe 
a chur chuig an Ombudsman laistigh de 
thrí mhí. Féadfaidh an tOmbudsman, arna 
iarraidh sin go réasúnaithe ag an institiúid, 
an comhlacht, an oifig nó an 
ghníomhaireacht, síneadh ama a thabhairt 
nach rachaidh thar dhá mhí. Tráth a 
chuirfidh an institiúid, an comhlacht, an 
oifig nó an ghníomhaireacht lena 
mbaineann tuairim in iúl laistigh de thrí 
mhí ón spriocdháta nó laistigh den 
tréimhse bhreise a cuireadh leis an 
spriocdháta, féadfaidh an tOmbudsman an 
fiosrúchán a dhúnadh gan an tuairim sin a 
fháil.
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Leasú 32
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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 – Airteagal 3 – mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. Ansin seolfaidh an tOmbudsman 
tuarascáil chuig an institiúid, an comhlacht, 
an oifig nó an ghníomhaireacht lena 
mbaineann agus, go háirithe, i gcás ina n-
éilíonn cineál nó scála an 
drochriaracháin a nochtadh amhlaidh, 
chuig Parlaimint na hEorpa. Féadfaidh an 
tOmbudsman moltaí a dhéanamh sa 
tuarascáil. Cuirfidh an tOmbudsman an 
duine a thaisceann an gearán ar an eolas 
faoi thoradh an fhiosrúcháin, faoin tuairim 
arna léiriú ag an institiúid, ag an 
gcomhlacht, ag an oifig nó ag an 
ngníomhaireacht lena mbaineann agus faoi 
aon mholtaí arna ndéanamh i dtuarascáil an 
Ombudsman.

7. Ansin, seolfaidh an tOmbudsman 
tuarascáil chuig an institiúid, an comhlacht, 
an oifig nó an ghníomhaireacht lena 
mbaineann agus chuig Parlaimint na 
hEorpa. Féadfaidh an tOmbudsman moltaí 
a dhéanamh sa tuarascáil. Cuirfidh an 
tOmbudsman an duine a thaisceann an 
gearán ar an eolas faoi thoradh an 
fhiosrúcháin, faoin tuairim arna léiriú ag an 
institiúid, ag an gcomhlacht, ag an oifig nó 
ag an ngníomhaireacht lena mbaineann 
agus faoi aon mholtaí arna ndéanamh i 
dtuarascáil an Ombudsman.
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Leasú 33
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Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
(2018/2080(INL))

Tairiscint i gcomhair rúin
Iarscríbhinn – Airteagal 3 – mír 9

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

9. A mhéid is féidir, féachfaidh an 
tOmbudsman le réiteach a fháil in éineacht 
leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an 
oifig nó leis an ngníomhaireacht lena 
mbaineann chun deireadh a chur leis an 
gcás drochriaracháin agus chun an gearán a 
réiteach. Cuirfidh an tOmbudsman an 
gearánach ar an eolas faoin réiteach atá 
beartaithe chomh maith le haon 
bharúlacha, más ann dóibh, ón institiúid, 
ón gcomhlacht, ón oifig nó ón 
ngníomhaireacht lena mbaineann. I gcás 
inar mian leis an ngearánach amhlaidh, 
beidh sé nó sí i dteideal barúlacha a chur 
faoi bhráid an Ombudsman.

9. A mhéid is féidir, féachfaidh an 
tOmbudsman le réiteach a fháil in éineacht 
leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an 
oifig nó leis an ngníomhaireacht lena 
mbaineann chun deireadh a chur leis an 
gcás drochriaracháin agus chun an gearán a 
réiteach. Cuirfidh an tOmbudsman an 
gearánach ar an eolas faoin réiteach atá 
beartaithe chomh maith le haon 
bharúlacha, más ann dóibh, ón institiúid, 
ón gcomhlacht, ón oifig nó ón 
ngníomhaireacht lena mbaineann. Más rud 
é gur mian leis an ngearánach déanamh 
amhlaidh, beidh sé nó sí i dteideal 
barúlacha, nó faisnéis bhreise nach 
rabhthas ar an eolas fúithi tráth a 
tíolactha, a chur faoi bhráid an 
Ombudsman tráth ar bith.
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Rialacháin agus coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an 
Ombudsman (Reacht an Ombudsman Eorpaigh)
(2018/2080(INL))

Tairiscint i gcomhair rúin
Iarscríbhinn – Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

Más rud é, i gcúrsa na bhfiosrúchán, go 
bhfaigheann an tOmbudsman amach faoi 
fhíorais a mheasann sé ina leith go 
bhféadfadh baint a bheith acu leis an dlí 
coiriúil, tabharfaidh sé fógra láithreach do 
na húdaráis inniúla náisiúnta agus, a mhéid 
a thagann an cás faoi réim a chumhachtaí, 
don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus 
d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh. Más iomchuí, tabharfaidh an 
tOmbudsman fógra freisin don institiúid, 
don chomhlacht, don oifig nó don 
ghníomhaireacht Aontais ag a bhfuil údarás 
ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach lena 
mbaineann agus féadfaidh sé an dara mír 
d’Airteagal 17 de Phrótacal Uimh. 7 ar 
Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais 
Eorpaigh a chur i bhfeidhm.

Más rud é, i gcúrsa na bhfiosrúchán, go 
bhfaigheann an tOmbudsman amach faoi 
fhíorais a mheasann sé ina leith go 
bhféadfadh baint a bheith acu leis an dlí 
coiriúil, tabharfaidh sé fógra láithreach do 
na húdaráis inniúla náisiúnta agus, a mhéid 
a thagann an cás faoi réim a chumhachtaí, 
don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus 
d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh, agus, dá réir sin, déanfaidh sé 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha a 
fhorbairt leis na gníomhaíochtaí sin. Más 
iomchuí, tabharfaidh an tOmbudsman 
fógra freisin don institiúid, don 
chomhlacht, don oifig nó don 
ghníomhaireacht Aontais ag a bhfuil údarás 
ar an oifigeach nó ar an seirbhíseach lena 
mbaineann agus féadfaidh sé an dara mír 
d’Airteagal 17 de Phrótacal Uimh. 7 ar 
Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais 
Eorpaigh a chur i bhfeidhm.
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Leasú 35
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Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
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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 – Airteagal 5 – mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

Maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar 
dhoiciméid, seachas na doiciméid sin dá 
dtagraítear in Airteagal 4(1), déileálfaidh 
an tOmbudsman agus foireann an 
Ombudsman leo i gcomhréir leis na 
coinníollacha agus leis na teorainneacha dá 
bhforáiltear i Rialachán (CE) 
Uimh. 1049/2001.

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 i 
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.
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