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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și 
ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii depun 
mărturie cu privire la faptele care se referă 
la o anchetă aflată în curs de desfășurare de 
către Ombudsman. Aceștia se exprimă în 
numele instituției, organismului, oficiului 
sau agenției. Aceștia trebuie să respecte, în 
continuare, obligațiile care decurg din 
statutul lor.

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și 
ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii depun 
mărturie cu privire la faptele care se referă 
la o anchetă aflată în curs de desfășurare de 
către Ombudsman. Ei vorbesc în numele 
instituției, organismului, oficiului sau 
agenției pentru care lucrează. Și respectă, 
în continuare, obligațiile care decurg din 
statutul lor. Atunci când au obligația de a 
păstra secretul de serviciu, aceasta nu se 
interpretează ca extinzându-se la 
informațiile relevante pentru plângeri sau 
anchete privind hărțuirea sau proasta 
administrare.
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Anexă – articolul 3 – alineatul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. În măsura în care dreptul lor intern 
permite acest lucru, la cererea 
Ombudsmanului sau din proprie inițiativă, 
autoritățile competente ale statelor membre 
transmit Ombudsmanului orice informație 
sau document care ar putea contribui la 
clarificarea cazurilor de administrare 
defectuoasă din partea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. 
În cazul în care aceste informații sau 
documente sunt reglementate de legislația 
națională privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale sau de dispoziții care 
împiedică comunicarea acestora, statul 
membru în cauză poate permite 
Ombudsmanului să aibă acces la aceste 
informații sau documente, cu condiția ca 
Ombudsmanul să se angajeze să le trateze 
în acord autoritatea competente de 
proveniență. În orice caz, se furnizează o 
descriere a documentului.

4. În măsura în care dreptul lor intern 
permite acest lucru, la cererea 
Ombudsmanului sau din proprie inițiativă, 
autoritățile competente ale statelor membre 
transmit Ombudsmanului orice informație 
sau document care ar putea contribui la 
clarificarea cazurilor de administrare 
defectuoasă din partea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. 
În cazul în care aceste informații sau 
documente sunt reglementate de legislația 
națională privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale sau de dispoziții care 
împiedică comunicarea acestora, statul 
membru în cauză îi poate permite 
Ombudsmanului să aibă acces la aceste 
informații sau documente, cu condiția ca 
Ombudsmanul să se angajeze să le trateze 
în acord cu autoritatea competentă de 
proveniență. În orice caz, se furnizează o 
descriere detaliată a documentului și o 
justificare a deciziei de a nu-l transmite.
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Anexă – articolul 3 – alineatul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. În cazul în care s-au descoperit prin 
anchetă cauze de administrare 
defectuoasă, Ombudsmanul informează 
instituția, organul, oficiul sau agenția în 
cauză și, dacă este necesar, prezintă 
proiecte de recomandări. Instituția, 
organul, oficiul sau agenția astfel informată 
îi transmite Ombudsmanului un aviz 
detaliat în termen de trei luni. La cererea 
instituției, a organismului, a oficiului sau 
a agenției în cauză, Ombudsmanul poate să 
acorde o prelungire de cel mult două luni. 
În cazul în care instituția, organismul, 
oficiul sau agenția în cauză nu a emis 
niciun aviz în termen de trei luni sau în 
termenul prelungit, Ombudsmanul poate 
închide ancheta fără aviz.

6. În cazul în care s-au descoperit prin 
anchetă cazuri de proastă administrare, 
Ombudsmanul informează instituția, 
organul, oficiul sau agenția în cauză și, 
dacă este necesar, face anumite 
recomandări. Instituția, organul, oficiul sau 
agenția astfel informată îi transmite 
Ombudsmanului un aviz detaliat în termen 
de trei luni. La cererea motivată a 
instituției, organismului, oficiului sau 
agenției în cauză, Ombudsmanul poate să 
acorde o prelungire de cel mult două luni. 
În cazul în care instituția, organismul, 
oficiul sau agenția în cauză nu a emis 
niciun aviz în termen de trei luni sau în 
termenul prelungit, Ombudsmanul poate 
închide ancheta fără aviz.
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Propunere de rezoluție
Anexă – articolul 3 – alineatul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. Ombudsmanul trimite apoi un 
raport instituției, organului, oficiului sau 
agenției în cauză și, în special, în cazul în 
care natura sau amploarea cazurilor de 
administrare defectuoasă descoperite 
impun acest lucru, Parlamentului 
European. Ombudsmanul poate include în 
respectivul raport o serie de recomandări. 
Reclamantul este informat de către 
Ombudsman cu privire la rezultatul 
anchetei, la avizul emis de instituția, 
organul, oficiul sau agenția în cauză, și la 
eventualele recomandări prezentate în 
raport de Ombudsman.

7. Ombudsmanul trimite apoi un 
raport instituției, organului, oficiului sau 
agenției în cauză și Parlamentului 
European. Ombudsmanul poate include în 
respectivul raport o serie de recomandări. 
Reclamantul este informat de către 
Ombudsman cu privire la rezultatul 
anchetei, la avizul emis de instituția, 
organul, oficiul sau agenția în cauză, și la 
eventualele recomandări prezentate în 
raport de Ombudsman.
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Anexă – articolul 3 – alineatul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. În măsura posibilului, 
Ombudsmanul încearcă să găsească, 
împreună cu instituția, organul, oficiul sau 
agenția în cauză, o soluție care să elimine 
cazul de administrare defectuoasă și să 
soluționeze în mod satisfăcător plângerea. 
Ombudsmanul informează reclamantul cu 
privire la soluția propusă, împreună cu 
eventualele observații ale instituției, 
organului, oficiului sau agenției în cauză. 
În cazul în care reclamantul dorește acest 
lucru, acesta are dreptul să prezinte 
observații Ombudsmanului.

9. În măsura posibilului, 
Ombudsmanul încearcă să găsească, 
împreună cu instituția, organul, oficiul sau 
agenția în cauză, o soluție care să elimine 
cazul de administrare defectuoasă și să 
soluționeze în mod satisfăcător plângerea. 
Ombudsmanul informează reclamantul cu 
privire la soluția propusă, împreună cu 
eventualele observații ale instituției, 
organului, oficiului sau agenției în cauză. 
În cazul în care dorește acest lucru, 
reclamantul are dreptul să îi transmită 
Ombudsmanului, în orice etapă, 
observații sau informații suplimentare 
care nu erau cunoscute la momentul 
depunerii cererii .
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Anexă – articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În cazul în care Ombudsmanul consideră 
că anumite fapte de care a luat cunoștință 
în cursul unei anchete ar putea avea 
implicații penale, acesta informează 
autoritățile naționale competente și, în 
măsura în care cazul intră în sfera lor de 
competență, Oficiul European de Luptă 
Antifraudă și Parchetul European. Dacă 
este necesar, Ombudsmanul informează, de 
asemenea, instituția, organismul, oficiul 
sau agenția Uniunii cu autoritate asupra 
funcționarului sau agentului în cauză, 
acestea putând pune în aplicare articolul 17 
al doilea paragraf din Protocolul nr. 7 
privind privilegiile și imunitățile Uniunii 
Europene.

În cazul în care Ombudsmanul consideră 
că anumite fapte de care a luat cunoștință 
în cursul unei anchete ar putea avea 
implicații penale, acesta informează 
autoritățile naționale competente și, în 
măsura în care cazul intră în sfera lor de 
competență, Oficiul European de Luptă 
Antifraudă și Parchetul European și în 
consecință dezvoltă parteneriate strategice 
cu agențiile respective. Dacă este necesar, 
Ombudsmanul informează, de asemenea, 
instituția, organismul, oficiul sau agenția 
Uniunii cu autoritate asupra funcționarului 
sau agentului în cauză, acestea putând pune 
în aplicare articolul 17 al doilea paragraf 
din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și 
imunitățile Uniunii Europene.
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Anexă – articolul 5 – alineatul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ombudsmanul și personalul său se ocupă 
de cererile de acces public la documente, 
altele decât cele menționate la articolul 4 
alineatul (1), în conformitate cu condițiile 
și limitele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001.

Ombudsmanul și personalul său se ocupă 
de cererile de acces public la documente, în 
conformitate cu condițiile și limitele 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1049/2001.
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