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Tarkistus 1/rev
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(4 a) Oikeusasiamiehellä on oikeus 
antaa suosituksia, jos hän havaitsee, että 
toimielin ei sovella tuomioistuimen 
päätöstä asianmukaisesti.

Or. en



AM\1176590FI.docx PE635.311v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

7.2.2019 A8-0050/2/rev

Tarkistus 2/rev
Josep-Maria Terricabras
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(8) Oikeusasiamiehellä olisi oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkeen tehtäviensä 
hoitamiseen tarvittavaan aineistoon. Tätä 
varten unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten on toimitettava 
oikeusasiamiehelle kaikki tämän niiltä 
pyytämät tiedot, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1049/2001 
mukaisia oikeusasiamiehen 
velvollisuuksia2. Luottamuksellisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin tutustumisen 
edellytyksenä olisi oltava unionin 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevien sääntöjen 
noudattaminen. Luottamuksellisia tietoja 
tai asiakirjoja toimittavien toimielinten, 
elinten ja laitosten olisi ilmoitettava 
oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta. 
Asianomaisen unionin toimielimen, 
elimen, tai laitoksen luottamuksellisten 
tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen 
täytäntöön panemiseksi oikeusasiamiehen 
olisi sovittava etukäteen asianomaisen 
toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa 
luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen 
ja muiden salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvien tietojen käsittelyä 
koskevista ehdoista. Jos oikeusasiamies 
toteaa, että häntä ei avusteta toivotulla 
tavalla, hänen olisi annettava asia tiedoksi 

(8) Oikeusasiamiehellä olisi oltava 
mahdollisuus tutustua kaikkeen tehtäviensä 
hoitamiseen tarvittavaan aineistoon. Tätä 
varten unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten on toimitettava 
oikeusasiamiehelle kaikki tämän niiltä 
pyytämät tiedot, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1049/2001 
mukaisia oikeusasiamiehen 
velvollisuuksia2. Luottamuksellisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin tutustumisen 
edellytyksenä olisi oltava unionin 
asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevien sääntöjen 
noudattaminen. Luottamuksellisia tietoja 
tai asiakirjoja toimittavien toimielinten, 
elinten ja laitosten olisi ilmoitettava 
oikeusasiamiehelle luottamuksellisuudesta. 
Asianomaisen unionin toimielimen, 
elimen, tai laitoksen luottamuksellisten 
tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen 
täytäntöön panemiseksi oikeusasiamiehen 
olisi sovittava etukäteen asianomaisen 
toimielimen, elimen tai laitoksen kanssa 
luottamuksellisten tietojen tai asiakirjojen 
käsittelyä koskevista ehdoista. Jos 
oikeusasiamies toteaa, että häntä ei 
avusteta toivotulla tavalla, hänen olisi 
annettava asia tiedoksi Euroopan 
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Euroopan parlamentille, jonka olisi 
toteutettava aiheellisia toimenpiteitä.

parlamentille, jonka olisi toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä.

_________________ _________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 
43).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 
43).
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