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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (2019/xxxx(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018,

– med beaktande av artikel 15, artikel 24 tredje stycket och artikel 228 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 11, 41, 42 och 43 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av 
den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning1,

– med beaktande av den europeiska kodexen för god förvaltningssed, som antogs av 
Europaparlamentet den 6 september 2001,

– med beaktande av det ramavtal om samarbete som ingicks av Europaparlamentet och 
Europeiska ombudsmannen den 15 mars 2006 och som trädde i kraft den 1 april 2006,

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2019 om 
ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om 
lagstiftning i rådets förberedande organ2,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2019 om resultatet av 
överläggningarna i utskottet för framställningar under året 20183,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Europeiska ombudsmannens 
verksamhet,

– med beaktande av artiklarna 54 och 232.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A9-0000/2019), och 
av följande skäl:

1 EGT L 113, 4.5.1994, s. 15.
2 Antagna texter, P8_TA(2019)0045.
3 Antagna texter, P8_TA(2019)0114.
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A. Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 överlämnades formellt 
till Europaparlamentets talman den ... 2019, och ombudsmannen, Emily O’Reilly, lade 
fram den för utskottet för framställningar den 4 september 2019 i Bryssel.

B. Artiklarna 24 och 228 i EUF-fördraget ger Europeiska ombudsmannen befogenhet att ta 
emot klagomål om missförhållanden inom verksamheten i EU:s institutioner, organ och 
byråer, med undantag för Europeiska unionens domstol då den utövar sina 
domstolsfunktioner. 

C. Ombudsmannen inledde 490 undersökningar 2018, varav 482 var klagomålsbaserade 
och 8 var undersökningar på eget initiativ, och avslutade 545 undersökningar 
(534 klagomålsbaserade och 11 undersökningar på eget initiativ). De flesta 
undersökningarna gällde kommissionen (285 undersökningar eller 58,2 %), det näst 
största antalet avsåg EU:s byråer (43 undersökningar eller 8,8 %) och resten fördelades 
enligt följande: Europaparlamentet (30 undersökningar eller 6,1 %), 
Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) (23 undersökningar eller 4,7 %), 
Europeiska utrikestjänsten (23 undersökningar eller 4,7 %), 
Europeiska investeringsbanken (16 undersökningar eller 3,3 %), Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) (14 undersökningar eller 2,8 %) och andra institutioner 
(56 undersökningar eller 11,4 %).

D. De tre viktigaste frågorna i de undersökningar som ombudsmannen avslutade 2018 
gällde följande: öppenhet, ansvarsskyldighet och allmänhetens tillgång till information 
och handlingar (24,6 %), serviceanda (19,8 %) och korrekt användning av skönsmässig 
bedömning (16,1 %). Andra frågor gällde bland annat respekten för processuella 
rättigheter såsom rätten att bli hörd, respekten för grundläggande rättigheter, 
rekrytering, etiska frågor, allmänhetens deltagande i EU:s beslutsprocesser, och då även 
i överträdelseförfaranden, sund ekonomisk förvaltning avseende EU:s upphandlingar, 
bidrag och kontrakt samt rekrytering och god förvaltning inom EU:s personalfrågor.

E. I sitt strategiska arbete under 2018 inledde ombudsmannen fem nya strategiska 
undersökningar som gällde behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen 
för det gemensamma sjukförsäkringssystemet, tillgänglighet till kommissionens 
webbplatser för personer med funktionsnedsättning, Europeiska läkemedelsmyndighetens 
verksamhet före ingivande av ansökan, kommissionens hantering av 
”svängdörrssituationer” avseende EU-anställda och slutligen redovisningsskyldighet 
i rådets lagstiftningsarbete. Under 2018 inledde ombudsmannen tio strategiska initiativ som 
bland annat handlade om användningen av olika språk i EU:s offentliga förvaltning, 
strategierna för att motverka trakasserier inom EU:s offentliga förvaltning och skyddet av 
migrerande barn. 

F. Under 2018 lanserade ombudsmannen en ny webbplats, som innehåller ett reviderat och 
användarvänligt gränssnitt för potentiella klagande. Ombudsmannens 
”snabbspårsförfarande” för klagomål som gäller allmänhetens tillgång till handlingar 
återspeglar ombudsmannens åtagande att ge stöd till dem som söker hjälp och fatta 
beslut inom 40 dagar på EU:s samtliga 24 officiella språk. Detta nya initiativ är en del 
av en strategi för att förbättra effektiviteten inom ombudsmannens verksamhet.

G. Genom sin undersökning konstaterade ombudsmannen att rådets bristande öppenhet 
i fråga om allmänhetens tillgång till dess lagstiftningshandlingar, och rådets nuvarande 
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praxis när det gäller insynen i dess beslutsprocess – särskilt under det förberedande 
stadiet på Coreper- och arbetsgruppsnivå – utgör ett administrativt missförhållande.

H. 2018 lanserade ombudsmannen en strategi mot trakasserier för att undersöka vilken 
politik som EU:s förvaltning inrättat för att motverka trakasserier. Ombudsmannen 
beslutade under 2018 att skriva till tjugosex EU-institutioner och EU-organ för att 
begära detaljer om politiken och hur den genomförs.

I. Ombudsmannen ingår i EU-ramverket för FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, som har till uppgift att skydda, främja och övervaka 
genomförandet av denna konvention på EU-institutionsnivå.

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2018.

2. Europaparlamentet gratulerar Emily O’Reilly till hennes arbete och välkomnar hennes 
konstruktiva insatser för att förbättra kvaliteten inom EU:s förvaltning och tillgången till 
samt kvaliteten på de tjänster som förvaltningen erbjuder medborgarna.

3. Europaparlamentet betonar att det är viktigt med öppenhet och att allmänheten måste 
kunna få tillgång till handlingar som innehas av rådet. Parlamentet framhåller 
ombudsmannens arbete för att göra EU:s lagstiftningsprocess mer redovisningsskyldig 
gentemot allmänheten.

4. Europaparlamentet begär att rådet, som en av unionslagstiftarens båda grenar, anpassar 
sina arbetsmetoder till standarderna för en parlamentarisk demokrati enligt fördragens 
krav, i stället för att agera som ett diplomatiskt forum, vilket inte är rådets avsedda 
funktion.

5. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta att övervaka genomförandet 
av kommissionens ändrade regler om ”svängdörrssituationer”, vilka trädde i kraft 
i september 2018.

6. Europaparlamentet erkänner behovet av insyn och öppenhet i EU:s beslutsprocess. 
Parlamentet stöder utvecklingen av de tre institutionernas tjänster på den gemensamma 
lagstiftningsportalen, som kommer att erbjuda en användarvänlig kanal som gör det 
möjligt för icke-specialister att få tillgång till information om pågående 
lagstiftningsförfaranden. 

7. Europaparlamentet stöder offentliggörandet av slutliga handlingar från trepartsmöten. 
Parlamentet noterar att domen i målet De Capitani (mål T-540/15) från mars 2018 anger 
att institutionernas åsikter som återspeglas i dokumenten med fyra kolumner inte kan 
anses omfattas av en allmän presumtion om sekretess. Parlamentet konstaterar att det 
känsliga innehållet i trepartsdokumenten inte i sig ansågs utgöra tillräckliga skäl för att 
vägra allmänheten tillgång. 

8. Europaparlamentet upprepar att ECB:s oberoende ger ledamöterna i direktionen frihet att 
under ansvar och baserat på respekt för lämplig redovisningsskyldighet besluta om 
eventuellt deltagande i olika forum, även sådana som inte är öppna för allmänheten, om 
de anser det vara nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga genomförande av 
ECB:s penningpolitik. Parlamentet noterar ombudsmannens yttrande av den 5 juli 2018.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den informella 
dialogen mellan kommissionen och medlemsstaterna säkerställa insyn och tillgång till 
handlingar och information när det gäller EU Pilot-förfaranden avseende mottagna 
framställningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att inta en annan hållning när det 
gäller utredningar av överträdelser av unionsrätten och att inleda 
överträdelseförfaranden som inte enbart bygger på EU Pilot-mekanismen.

10. Europaparlamentet betonar vikten av de åtgärder som vidtagits för att öka insynen 
i beslut som fattas i överträdelseförfaranden. Parlamentet påminner om att 
kommissionen 2014 inrättade en central plattform med omfattande information om 
överträdelser på EU:s webbplats Europa, och betonar att kommissionen förser 
Europaparlamentet och allmänheten med information om EU Pilot-ärenden och 
överträdelseärenden i sina årsrapporter om kontrollen av unionsrättens tillämpning.

11. Europaparlamentet stöder ombudsmannens åtagande att förbättra insynen 
i EU:s lobbyverksamhet. Parlamentet stöder kommissionens åtagande att genomföra de 
reviderade övergripande reglerna för expertgrupper, även när det gäller insyn och 
intressekonflikter. Parlamentet betonar vikten av att registrera personer och 
organisationer som företräder privata intressen i öppenhetsregistret, så att utnämningar 
kan göras i enlighet med de övergripande reglerna. 

12. Europaparlamentet betonar betydelsen av den praxis som tillämpas sedan oktober 2018 
att i öppenhetsregistret visa förteckningen över vilka möten som registrerade haft med 
kommissionsledamöter och deras kanslipersonal och med generaldirektörer.

13. Europaparlamentet betonar behovet av ett interinstitutionellt avtal om ett 
öppenhetsregister som omfattar Europaparlamentet, kommissionen och rådet. 
Parlamentet stöder det arbete som utförts under de första förberedande mötena och 
förhandlingarna som inleddes i januari 2018.

14. Europaparlamentet noterar med oro att den nuvarande kommissionen inte har infört ett 
särskilt utnämningsförfarande för generalsekreteraren, och uppmanar den blivande 
kommissionen att göra detta. 

15. Europaparlamentet ger sitt stöd till det förslag som kommissionen antog 
den 31 januari 2018 om en ny uppförandekod för ledamöter av Europeiska 
kommissionen. Parlamentet stöder de förstärkningar som införs genom den nya koden, 
nämligen en förlängning av perioden för obligatorisk anmälan av verksamhet efter 
mandatperiodens slut och ett förbud för tidigare kommissionsledamöter att bedriva 
lobbyverksamhet vid kommissionen.

16. Europaparlamentet upprepar, och är fast övertygat om, att strikta regler och normer 
avseende etik och moral måste tillämpas inom alla EU-institutioner för att säkerställa att 
skyldigheten att iaktta redbarhet och visa omdöme respekteras. 

17. Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att övervaka att det gemensamma 
sjukförsäkringssystemet är förenligt med FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera texten 
i de allmänna genomförandebestämmelser som reglerar hur det gemensamma 
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sjukförsäkringssystemet fungerar när det gäller sjukvårdskostnader för personer med 
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

18. Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens utmärkelse för god förvaltning, vilken 
erkänner de ansträngningar som görs inom EU:s förvaltning för att finna innovativa sätt att 
genomföra medborgarvänlig politik.

19. Europaparlamentet uppmuntrar ombudsmannen att fortsätta sitt samarbete med de 
nationella ombudsmännen i Europeiska ombudsmannanätverket.

20. Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning över ombudsmannens och hennes teams 
utmärkta samarbete med utskottet för framställningar.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och 
betänkandet från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, 
Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till 
medlemsstaternas ombudsmän eller motsvarande myndighet.



PE639.781v01-00 8/10 PR\1186177SV.docx

SV

MOTIVERING

Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 20184 överlämnades formellt till 
Europaparlamentets talman den ... 2019, och ombudsmannen, Emily O’Reilly, lade fram 
rapporten för utskottet för framställningar den 4 maj 2019 i Bryssel.

Ombudsmannens uppdrag anges i artiklarna 24 och 228 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). 

I artikel 24 i EUF-fördraget och artikel 43 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna fastställs rättigheten att inlämna klagomål till Europeiska ombudsmannen. 

Enligt artikel 228 i EUF-fördraget har Europeiska ombudsmannen, som väljs av 
Europaparlamentet, befogenhet att från varje unionsmedborgare eller varje annan fysisk eller 
juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat, ta emot klagomål om 
missförhållanden i unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsbyråernas verksamhet, 
med undantag för Europeiska unionens domstol då den utövar sina domstolsfunktioner.

Med administrativa missförhållanden avses dålig eller obefintlig förvaltning. Dessa 
missförhållanden uppstår om en institution underlåter att agera i enlighet med lagar och 
regler, underlåter att följa god förvaltningssed eller kränker mänskliga rättigheter.

En nyckelaspekt av fördragen i deras nuvarande form, som direkt avser ombudsmannens 
aktiviteter, ingår i artikel 15 i EUF-fördraget. Enligt artikel 15 i EUF-fördraget ska 
unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt för att främja 
en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta. Dessutom fastställs att varje 
unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt 
stadgeenliga säte i en medlemsstat ska ha rätt till tillgång till unionens institutioners, 
organs och byråers handlingar.

En annan grundbult som är särskilt kopplad till ombudsmannens roll är artikel 41.1 
i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken det betonas att ”var 
och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av 
unionens institutioner, organ och byråer”.

Under 2018 kontaktade 17 996 medborgare ombudsmannens kontor för att få hjälp, varav 
14 596 fick rådgivning via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats. Av 
de övriga önskemålen om information besvarades 1 220 av ombudsmannens enheter, medan 
2 180 behandlades av ombudsmannen som klagomål.

Av de sammanlagt 2 180 klagomål som ombudsmannen behandlade under 2018, ingick 880 
i ombudsmannens ämbetsområde, medan 1 300 föll utanför.

Ombudsmannen inledde 490 undersökningar 2018, varav 482 var klagomålsbaserade och åtta 
var undersökningar på eget initiativ, och hon avslutade 545 undersökningar 
(534 klagomålsbaserade och 11 undersökningar på eget initiativ). De flesta undersökningar 
gällde kommissionen (285 undersökningar eller 58,2 %), följt av EU:s byråer 
(43 undersökningar eller 8,8 %), Europaparlamentet (30 undersökningar eller 6,1 %), 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) (23 undersökningar eller 4,7 %), 
Europeiska utrikestjänsten (23 undersökningar eller 4,7 %), Europeiska investeringsbanken 
(16 undersökningar eller 3,3 %), Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) 
(14 undersökningar eller 2,8 %) och andra institutioner (56 undersökningar eller 11,4 %).

De tre viktigaste frågorna i de undersökningar som avslutades 2018 gällde följande: öppenhet, 
ansvarsskyldighet och allmänhetens tillgång till information och handlingar (20,6 %), 
serviceanda (16,8 %) och respekt för processuella rättigheter (16,5 %). Andra gällde t.ex. 
etiska frågor, allmänhetens deltagande i EU:s beslutsprocesser, respekt för de grundläggande 
rättigheterna, korrekt användning av skönsmässig bedömning bland annat 
i överträdelseförfaranden, sund ekonomisk förvaltning avseende EU:s upphandlingar, bidrag 
och kontrakt samt rekrytering och god förvaltning inom EU:s personalfrågor.

I sitt strategiska arbete under 2018 inledde ombudsmannen fem nya strategiska 
undersökningar som gällde behandling av personer med funktionsnedsättning inom ramen för 
det gemensamma sjukförsäkringssystemet, tillgänglighet till kommissionens webbplatser för 
personer med funktionsnedsättning, Europeiska läkemedelsmyndighetens verksamhet före 
inlämnande av ansökan, kommissionens hantering av ”svängdörrssituationer” avseende 
EU-anställda och slutligen redovisningsskyldighet i rådets lagstiftningsarbete.

Under 2018 inledde ombudsmannen tio strategiska initiativ om bland annat användning av 
olika språk i EU:s offentliga förvaltning, strategier för att motverka trakasserier inom 
EU:s offentliga förvaltning, skydd av migrerande och återvändande barn samt bestämmelser 
avseende ”svängdörrssituationer” inom olika EU-institutioner och organ.

Föredraganden understryker att undersökningar om insyn och ansvarsskyldighet, bland annat 
när det gäller tillgång till information och handlingar, återigen står för den största andelen av 
de ärenden som ombudsmannen handlagt under 2018 (20,6 %).

Detta år utmärkte sig också genom att en av ombudsmannens sällan använda befogenheter 
utnyttjades: en särskild rapport lades fram till Europaparlamentet om Europeiska unionens 
råds redovisningsskyldighet. 

Allmänhetens uppfattning om EU har delvis påverkats av tendensen att skylla allt på Bryssel. 
Föredraganden anser att det är viktigt för demokratin i EU och för välinformerade offentliga 
debatter att man ifrågasätter denna uppfattning som är utbredd bland allmänheten, och att 
medborgarna har rätt att få veta hur deras regeringar bidrar till EU-lagstiftningens utformning. 
Föredraganden stöder därför förslaget om att förbättra insynen i lagstiftningen i rådet. 
Ombudsmannen har lämnat ett antal rekommendationer till Europeiska unionens råd för att 
göra det lättare för allmänheten att följa EU:s lagstiftningsprocess: 

a) Man bör systematiskt registrera identiteten hos medlemsstaternas regeringar när 
de uttrycker sin ståndpunkt i rådets förberedande organ.

b) Man bör ta fram tydliga kriterier som delges allmänheten för rådets märkning av 
handlingar med LIMITE (som anger begränsad tillgänglighet), i enlighet med 
unionsrätten. 

c) Man bör i ett tidigt skede systematiskt se över LIMITE-märkningen på 
handlingar, innan en lagstiftningsakt slutligt antas, och även före de informella 
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förhandlingarna i trepartsdialogerna, då rådet har intagit en första ståndpunkt 
beträffande lagstiftningsförslaget.

Föredraganden välkomnar den viktiga och givande dialogen mellan ombudsmannen och 
utskottet för framställningar, som är ett effektivt sätt att ta itu med allmänhetens problem och 
önskemål om vägledning och hjälp: ombudsmannen behandlar klagomål mot 
EU:s institutioner, organ och byråer och utskottet för framställningar behandlar 
framställningar som rör EU:s verksamhetsområden inom Europa.


