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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018 (2019/xxxx(INI))

Europa-Parlamentet

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018,

– der henviser til artikel 15, artikel 24, tredje afsnit, og artikel 228 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 11, 41, 42 og 43 i Den Europæiske Unions Charter om 
Grundlæggende Rettigheder,

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's 
handicapkonvention),

– der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 
1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv1,

– der henviser til den europæiske kodeks for god forvaltningsskik som vedtaget af 
Europa-Parlamentet den 6. september 2001,

– der henviser til rammeaftalen om samarbejde, som blev indgået mellem Europa-
Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 
1. april 2006,

– der henviser til sin beslutning af 17. januar 2019 om Ombudsmandens strategiske 
undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de 
forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union2,

– der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om resultatet af arbejdet i Udvalget 
for Andragender i året 20183,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands 
virksomhed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og artikel 232, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018 formelt blev 
forelagt for Europa-Parlamentets formand den xxx 2019, og at ombudsmanden, Emily 
O'Reilly, forelagde den for Udvalget for Andragender den 4. september 2019 i 

1 EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0045.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0114.
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Bruxelles;

B. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand i henhold til artikel 24 og artikel 228 
i TEUF er beføjet til at modtage klager over tilfælde af fejl eller forsømmelser i 
forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens 
domstolsfunktioner; 

C. der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 indledte 490 undersøgelser, heraf 482 på 
grundlag af klager og 8 på eget initiativ, samtidig med at 545 undersøgelser (534 på 
grundlag af klager og 11 på eget initiativ) blev afsluttet; der henviser til, at størstedelen 
af de pågældende undersøgelser vedrørte Kommissionen (285 undersøgelser eller 
58,2 %), det næststørste antal berørte EU-agenturer (43 undersøgelser eller 8,8 %), og 
resten fordelte sig som følger: Parlamentet (30 undersøgelser eller 6,1 %), Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) (23 undersøgelser eller 4,7 %), 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (23 undersøgelser eller 
4,7 %), Den Europæiske Investeringsbank (16 undersøgelser eller 3,3 %) Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14 undersøgelser eller 2,8 %) og 
øvrige institutioner (56 undersøgelser eller 11,4 %);

D. der henviser til, at de tre vigtigste temaer i de undersøgelser, der blev afsluttet af 
Ombudsmanden i 2018, var gennemsigtighed, ansvarlighed og offentlig adgang til 
oplysninger og dokumenter (24,6 %), servicekultur (19,8 %) og overholdelse af 
proceduremæssige rettigheder (16,1 %); der henviser til, at andre temaer, som blev 
berørt, var overholdelse af proceduremæssige rettigheder så som retten til at blive hørt, 
overholdelse af grundlæggende rettigheder, rekruttering, etiske spørgsmål, 
offentlighedens deltagelse i EU's beslutningstagning, herunder i forbindelse med 
traktatbrudsprocedurer, forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-udbud, -tilskud og -
kontrakter, rekruttering samt god forvaltning af EU-personalespørgsmål.

E. der henviser til, at Ombudsmanden i sit strategiske arbejde i 2018 indledte fem nye 
strategiske undersøgelser, henholdsvis om behandling af personer med handicap under 
den fælles sygeforsikringsordning, om adgang til Kommissionens websteder for 
personer med handicap, om Det Europæiske Lægemiddelagenturs aktiviteter forud for 
indsendelse af en ansøgning, om Kommissionens håndtering af "svingdørs"-situationer 
vedrørende EU's personale og om ansvarligheden i Rådets lovgivningsarbejde; der 
henviser til, at Ombudsmanden i 2018 indledte 10 strategiske initiativer vedrørende 
emner som anvendelsen af sprog i EU-administrationen, politikker til bekæmpelse af 
chikane i EU-administrationen og beskyttelse af migrantbørn; 

F. der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 lancerede et nyt websted, der omfatter en 
revideret og brugervenlig grænseflade for potentielle klagere; der henviser til, at 
Ombudsmandens procedure for hurtig behandling af klager over aktindsigt afspejler 
Ombudsmandens forpligtelse til at yde bistand til og træffe afgørelser inden for 40 dage 
for dem, der søger bistand, på alle EU's 24 officielle sprog; der henviser til, at dette nye 
initiativ indgår i en strategi, der har til formål at gøre hendes kontor mere effektivt;

G. der henviser til, at Ombudsmanden efter sin undersøgelse konkluderede, at den 
manglende gennemsigtighed for så vidt angår offentlighedens adgang til Rådets 
lovgivningsmæssige dokumenter og Rådets nuværende praksisser med hensyn til 



PR\1186177DA.docx 5/10 PE639.781v01-00

DA

gennemsigtighed i beslutningsprocessen – særligt i den forberedende fase i Coreper og 
på arbejdsgruppeniveau – udgør fejl og forsømmelser;

H. der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 iværksatte en strategi for bekæmpelse af 
chikane, der kontrollerer de politikker til bekæmpelse af chikane, som EU-
administrationen har indført; der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 besluttede at 
skrive til 26 EU-institutioner og -agenturer for at få nærmere oplysninger om 
politikkerne og deres gennemførelse;

I. der henviser til, at Ombudsmanden indgår i EU-rammen under FN's 
handicapkonvention, hvis opgave er at beskytte, fremme og overvåge gennemførelsen 
af konventionen på EU-institutionsniveau;

1. glæder sig over årsberetningen for 2018, som Den Europæiske Ombudsmand har 
fremlagt;

2. lykønsker Emily O'Reilly med hendes udmærkede arbejde og konstruktive bestræbelser 
for at forbedre kvaliteten af EU's forvaltning samt tilgængeligheden og kvaliteten af de 
tjenester, den yder borgerne;

3. understreger betydningen af gennemsigtighed og adgang for offentligheden til de 
dokumenter, som EU-institutionerne er i besiddelse af; fremhæver Ombudsmandens 
arbejde med at gøre EU's lovgivningsproces mere ansvarlig over for offentligheden;

4. kræver, at Rådet som den ene af EU's to lovgivere bringer sine arbejdsmetoder i tråd 
med standarderne for et parlamentarisk og deltagelsesbaseret demokrati som foreskrevet 
i traktaterne i stedet for at agere som et diplomatisk forum, hvilket ikke er dets tiltænkte 
funktion;

5. opfordrer indtrængende Ombudsmanden til fortsat at overvåge gennemførelsen af 
Kommissionens reviderede regler for "svingdørs"-problematikken, der blev indført i 
september 2018;

6. anerkender behovet for gennemsigtighed i EU's beslutningsproces; støtter udviklingen 
af en fælles lovgivningsmæssig portal mellem tjenestegrenene i de tre institutioner, som 
vil udgøre en brugervenlig kanal, der gør det muligt for ikke-specialister at få adgang til 
oplysninger om igangværende lovgivningsprocedurer; 

7. støtter offentliggørelsen af vigtige trilogdokumenter; bemærker, at det i afgørelsen i De 
Capitani-sagen (T-540/15) i marts 2018 fastslås, at institutionernes synspunkter, der er 
afspejlet i dokumenterne med fire spalter, ikke er omfattet af en generel formodning om 
afslag på aktindsigt; bemærker, at den følsomme karakter af indholdet i 
trilogdokumenterne ikke i sig selv ansås for tilstrækkeligt grundlag til at nægte 
offentligheden adgang; 

8. gentager, at ECB's uafhængighed giver medlemmerne af direktionen frihed til på 
ansvarlig vis og under overholdelse af passende ansvarsregler at træffe beslutning om 
deltagelse i fora, herunder dem, der ikke er åbne for den brede offentlighed, hvis de 
finder det nødvendigt for at sikre den bedste gennemførelse af ECB's pengepolitik; 
noterer sig Ombudsmandens udtalelse af 5. juli 2018;
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9. opfordrer Kommissionen til under den uformelle dialog mellem den selv og 
medlemsstaterne at sikre gennemsigtighed og adgang til dokumenter og oplysninger i 
forbindelse med EU Pilot-procedurerne i forbindelse med de modtagne andragender; 
opfordrer Kommissionen til at anvende en anden tilgang med hensyn til undersøgelser 
af overtrædelser af EU-retten og til at iværksætte overtrædelsesprocedurer, som ikke 
udelukkende er baseret på EU Pilot-mekanismen;

10. understreger betydningen af de foranstaltninger, der træffes for at øge 
gennemsigtigheden af de afgørelser, der træffes i traktatbrudssager; minder om, at 
Kommissionen i 2014 oprettede en centraliseret platform med omfattende oplysninger 
om overtrædelser på Europa-webstedet; fremhæver, at Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og offentligheden oplysninger om EU Pilot- og traktatbrudssager i 
sine årsberetninger om kontrol med gennemførelsen af EU-retten;

11. støtter Ombudsmandens bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden for så vidt 
angår lobbyvirksomhed over for EU-institutionerne; bakker op om Kommissionens 
tilsagn om at gennemføre de reviderede horisontale regler for ekspertgrupper, herunder 
for så vidt angår gennemsigtighed og interessekonflikter; understreger betydningen af at 
registrere enkeltpersoner og organisationer, der repræsenterer private interesser i 
åbenhedsregistret, således at udnævnelser kan ske i overensstemmelse med de 
horisontale regler; 

12. understreger betydningen af den eksisterende praksis fra oktober 2018 med i 
åbenhedsregistret at vise listen over møder, som registrerede har haft med kommissærer, 
deres kabinetsmedlemmer og generaldirektører;

13. understreger behovet for en interinstitutionel aftale om et åbenhedsregister for Europa-
Parlamentet, Kommissionen og Rådet; bakker op om det arbejde, der blev udført under 
de første orienterende møder og forhandlinger, der blev indledt i januar 2018;

14. noterer sig med bekymring, at den nuværende Kommission ikke har indført en specifik 
udnævnelsesprocedure for generalsekretæren, og anmoder den nye Kommission om at 
gøre dette; 

15. støtter Kommissionens forslag af 31. januar 2018 om en ny adfærdskodeks for 
medlemmerne af Europa-Kommissionen; støtter de styrkelser, der er fastsat i den nye 
kodeks, navnlig en forlængelse af fristen for obligatorisk indberetning af aktiviteter 
efter mandatophør og et forbud mod tidligere kommissærers lobbyvirksomhed over for 
Kommissionen;

16. gentager, og er af den faste overbevisning, at det er nødvendigt at anvende strenge 
moralske og etiske regler og standarder overalt i EU's institutioner med henblik på at 
sikre overholdelse af pligten til integritet og diskretion; 

17. opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at føre tilsyn med, at den fælles 
sygeforsikringsordning (JSIS) er i overensstemmelse med FN's handicapkonvention; 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre teksten til de almindelige 
gennemførelsesbestemmelser for den fælles sygeforsikringsordning for så vidt angår 
udgifter til lægebehandling for personer med handicap eller alvorlig sygdom;
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18. glæder sig over Ombudsmandens pris for god forvaltning, som anerkender EU's 
tjenestegrenes arbejde med at finde innovative metoder til gennemførelse af borgervenlige 
politikker;

19. opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte sit samarbejde med de nationale ombudsmænd 
gennem det europæiske netværk af ombudsmænd;

20. udtrykker sin påskønnelse af det fremragende samarbejde Ombudsmanden og hendes team 
har med Udvalget for Andragender;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for 
Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til ombudsmændene eller tilsvarende 
organer i medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 20184 blev formelt forelagt Europa-
Parlamentets formand den xxx 2019, og ombudsmanden, Emily O'Reilly, fremlagde den for 
Udvalget for Andragender i Bruxelles den 4. september 2019.

Ombudsmandens mandat er fastlagt i artikel 24 og 228 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

Artikel 24 i TEUF samt artikel 43 i EU's charter om grundlæggende rettigheder fastsætter 
retten til at klage til Den Europæiske Ombudsmand. 

I henhold til artikel 228 i TEUF er Den Europæiske Ombudsmand, som vælges af Europa-
Parlamentet, beføjet til at modtage klager fra enhver unionsborger eller enhver fysisk eller 
juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat over tilfælde af fejl eller 
forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af 
dens domstolsfunktioner.

Fejl eller forsømmelser vil sige mangelfuld eller undladt administration. Dette forekommer, 
hvis en institution undlader at følge lovgivningen, ikke overholder principperne for god 
forvaltning eller overtræder menneskerettighederne.

Et centralt aspekt i den nuværende udgave af traktaterne, som nøje knytter sig til 
Ombudsmandens virksomhed, findes i artikel 15 i TEUF. I artikel 15 slås det nemlig fast, at 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer skal arbejde så åbent som muligt for at 
fremme god forvaltning og sikre civilsamfundets deltagelse. Det foreskrives endvidere, at alle 
unionsborgere og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller vedtægtsmæssigt 
hjemsted i en medlemsstat, skal have ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer.

Endnu en hjørnesten med særlig betydning for Ombudsmandens rolle er artikel 41, stk. 1, i 
chartret om grundlæggende rettigheder, hvori det understreges, at "enhver har ret til at få sin 
sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer";

I 2018 henvendte 17 996 borgere sig til Ombudsmanden for at få hjælp. Af disse modtog 
14 596 rådgivning via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted, mens 1 220 af 
de resterende anmodninger om oplysninger blev besvaret af ombudsmandens tjenestegrene, 
og 2 180 blev behandlet af Ombudsmanden som klager;

Ud af de i alt 2 180 klager, som Ombudsmanden behandlede i 2018, lå 880 inden for og 1 300 
uden for institutionens mandat.

I 2018 indledte Ombudsmanden 490 undersøgelser, heraf 482 på grundlag af klager og otte på 
eget initiativ, og afsluttede 545 undersøgelser (534 på grundlag af klager og 11 på eget 
initiativ). De fleste af undersøgelserne (285 eller 58,2 %) vedrørte Kommissionen, efterfulgt 
af EU's agenturer (43 undersøgelser eller 8,8 %), Parlamentet (30 undersøgelser eller 6,1 %), 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) (23 undersøgelser eller 4,7 %), 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (23 undersøgelser eller 4,7 %), 
Den Europæiske Investeringsbank (16 undersøgelser eller 3,3 %), Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14 undersøgelser eller 2,8 %) og øvrige institutioner (56 
undersøgelser eller 11,4 %);

De tre vigtigste temaer i de undersøgelser, der blev afsluttet af Ombudsmanden i 2018, var/ 
gennemsigtighed, ansvarlighed og offentlig adgang til oplysninger og dokumenter (20,6 %), 
servicekultur (16,8 %) og overholdelse af proceduremæssige rettigheder (16,5 %). Andre 
temaer, som blev berørt, omfattede etiske spørgsmål, offentlighedens deltagelse i EU's 
beslutningstagning, overholdelse af grundlæggende rettigheder, korrekt brug af skønsmæssige 
beføjelser, herunder i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, forsvarlig økonomisk 
forvaltning af EU-udbud, -tilskud og -kontrakter, rekruttering samt god forvaltning af EU-
personalespørgsmål.

I forbindelse med sit strategiske arbejde i 2018 indledte Ombudsmanden fem nye strategiske 
undersøgelser, henholdsvis om behandling af personer med handicap under den fælles 
sygeforsikringsordning, om adgang til Kommissionens websteder for personer med handicap, 
om Det Europæiske Lægemiddelagenturs aktiviteter forud for indgivelsen af en ansøgning, 
om Kommissionens håndtering af "svingdørs"-situationer vedrørende EU's personale og om 
ansvarligheden i Rådets lovgivningsarbejde;

Ombudsmanden indledte også 10 strategiske initiativer vedrørende andre emner som 
anvendelsen af sprog i EU-administrationen, politikker til bekæmpelse af chikane i EU-
administrationen og beskyttelse af migrantbørn og børn, der tilbagesendes, samt om 
"svingdørs"-bestemmelser i forskellige EU-institutioner og -organer;

Ordføreren bemærker med bekymring, at undersøgelser vedrørende gennemsigtighed og 
ansvarlighed, herunder undersøgelser vedrørende adgangen til oplysninger og dokumenter, 
fortsat udgør størstedelen af de sager, der blev behandlet af Ombudsmanden i 2018 (20,6 %).
Dette år var også kendetegnet ved brugen af en af Ombudsmandens sjældent anvendte 
beføjelser: fremlæggelsen af en særlig beretning for Europa-Parlamentet om ansvarligheden i 
Rådet for Den Europæiske Union. 

Offentlighedens opfattelse af EU er delvist blevet formet af kulturen med at "skyde skylden 
på Bruxelles". Ordføreren mener, at det er vigtigt for demokratiet i EU og for informerede 
offentlige debatter, at denne offentlige opfattelse udfordres, og at offentligheden har ret til at 
vide, hvordan deres regeringer bidrager til EU-lovgivningen. Ordføreren støtter derfor 
forslaget om at forbedre den lovgivningsmæssige gennemsigtighed i Rådet. Ombudsmanden 
fremsatte en række henstillinger til Rådet for Den Europæiske Union for at gøre det lettere for 
offentligheden at følge EU's lovgivningsproces: 

a) systematisk at registrere identiteten på medlemsstaternes regeringer, når de giver 
udtryk for holdninger i Rådets forberedende organer

b) at udarbejde klare og offentligt tilgængelige kriterier for, hvordan dokumenter påføres 
betegnelsen "LIMITE", i overensstemmelse med EU-retten 

c) systematisk at gennemgå dokumenters "LIMITE"-status på et tidligt tidspunkt, inden 
den endelige vedtagelse af en lovgivningsmæssig retsakt, herunder inden uformelle 
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forhandlinger i forbindelse med trilogforhandlinger, hvor Rådet vil være nået frem til 
en første holdning til forslaget;

Ordføreren glæder sig over den afgørende og frugtbare dialog mellem Ombudsmanden og 
Udvalget for Andragender, som er et effektivt system til at imødekomme offentlighedens 
bekymringer med hensyn til vejledning og hjælp, og henviser til, at Ombudsmanden 
behandler klager over EU-institutioner, -organer, -agenturer og Udvalget for Andragender, 
behandler andragender om EU's aktivitetsområder i hele Europa.


