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Amandman 1/rev
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Uvodna izjava 4.a (nova)

Prijedlog rezolucije Izmjena

(4.a) Europski ombudsman ima pravo 
davati preporuke ako utvrdi da institucija 
ne primjenjuje odluku suda na pravilan 
način.
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7.2.2019 A8-0050/2/rev

Amandman 2/rev
Josep-Maria Terricabras
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Izvješće A8-0050/2019
Paulo Rangel
Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut 
Europskog ombudsmana)
2018/2080(INL)

Prijedlog rezolucije
Uvodna izjava 8.

Prijedlog rezolucije Izmjena

(8) Europski ombudsman trebao bi 
imati pristup svim sredstvima potrebnim za 
obnašanje svojih dužnosti. U tu su svrhu 
institucije, tijela, uredi i agencije Unije 
dužne Europskom ombudsmanu dostaviti 
sve podatke koje on od njih traži, ne 
dovodeći u pitanje obvezu Europskog 
ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) 
br. 1049/2001 Europskog parlamenta i 
Vijeća2. Na pristup klasificiranim 
podacima ili dokumentima trebala bi se 
primjenjivati pravila predmetne institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije o obradi 
povjerljivih informacija. Institucije, tijela, 
uredi ili agencije koji dostavljaju 
klasificirane podatke ili dokumente trebali 
bi obavijestiti Europskog ombudsmana o 
klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. 
Za provedbu pravila o obradi povjerljivih 
podataka od strane dotične institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije Europski 
ombudsman trebao bi s dotičnom 
institucijom, tijelom, uredom ili agencijom 
unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s 
klasificiranim podacima ili dokumentima 
te ostalim podacima koji podliježu obvezi 
čuvanja poslovne tajne. Ako utvrdi da 
neće dobiti traženu pomoć, Europski 
ombudsman trebao bi obavijestiti Europski 
parlament, koji bi trebao poduzeti 
odgovarajuće korake.

(8) Europski ombudsman trebao bi 
imati pristup svim sredstvima potrebnim za 
obnašanje svojih dužnosti. U tu su svrhu 
institucije, tijela, uredi i agencije Unije 
dužne Europskom ombudsmanu dostaviti 
sve podatke koje on od njih traži, ne 
dovodeći u pitanje obvezu Europskog 
ombudsmana na temelju Uredbe (EZ) 
br. 1049/2001 Europskog parlamenta i 
Vijeća2. Na pristup klasificiranim 
podacima ili dokumentima trebala bi se 
primjenjivati pravila predmetne institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije o obradi 
povjerljivih informacija. Institucije, tijela, 
uredi ili agencije koji dostavljaju 
klasificirane podatke ili dokumente trebali 
bi obavijestiti Europskog ombudsmana o 
klasifikaciji tih podataka ili dokumenata. 
Za provedbu pravila o obradi povjerljivih 
podataka od strane dotične institucije, 
tijela, ureda ili agencije Unije Europski 
ombudsman trebao bi s dotičnom 
institucijom, tijelom, uredom ili agencijom 
unaprijed dogovoriti uvjete postupanja s 
klasificiranim podacima ili dokumentima. 
Ako utvrdi da neće dobiti traženu pomoć, 
Europski ombudsman trebao bi obavijestiti 
Europski parlament, koji bi trebao poduzeti 
odgovarajuće korake.
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2 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o 
javnom pristupu dokumentima Europskog 
parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 
31.5.2001., str. 43.).

2 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o 
javnom pristupu dokumentima Europskog 
parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 
31.5.2001., str. 43.).
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