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Módosítás 1/rev
Josep-Maria Terricabras
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
2018/2080(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(4a) Az ombudsman jogosult 
ajánlásokat tenni, amennyiben úgy 
találja, hogy valamely intézmény nem 
alkalmaz megfelelően egy bírósági 
határozatot.
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Módosítás 2/rev
Josep-Maria Terricabras
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0050/2019
Paulo Rangel
Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai 
ombudsman alapokmánya)
2018/2080(INL)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
8 preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(8) Az ombudsmannak hozzá kell 
férnie a feladatainak ellátásához szükséges 
valamennyi bizonyítékhoz. Ennek 
érdekében az uniós intézményeket, 
szerveket és hivatalokat kötelezni kell arra, 
hogy az ombudsman 1049/2001/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 
szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül 
minden általa kért tájékoztatást 
megadjanak az ombudsman számára. A 
minősített információkhoz vagy 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
feltételéül kell szabni a minősített 
információk érintett uniós intézmény, szerv 
vagy hivatal általi kezelésére vonatkozó 
szabályok betartását. A minősített 
információkat vagy dokumentumokat 
szolgáltató intézményeknek, szerveknek 
vagy hivataloknak e minősítésről 
tájékoztatniuk kell az ombudsmant. A 
minősített információknak az érintett uniós 
intézmény, szerv vagy hivatal általi 
kezelésére vonatkozó szabályok 
végrehajtása érdekében az ombudsmannak 
előre meg kell állapodnia az érintett 
intézményekkel, szervekkel vagy 
hivatalokkal a minősített információk vagy 
dokumentumok, valamint a szakmai 
titoktartási kötelezettség alá eső egyéb 
információk kezelésének feltételeiről. Ha 
az ombudsman úgy találja, hogy a kért 

(8) Az ombudsmannak hozzá kell 
férnie a feladatainak ellátásához szükséges 
valamennyi bizonyítékhoz. Ennek 
érdekében az uniós intézményeket, 
szerveket és hivatalokat kötelezni kell arra, 
hogy az ombudsman 1049/2001/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 
szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül 
minden általa kért tájékoztatást 
megadjanak az ombudsman számára. A 
minősített információkhoz vagy 
dokumentumokhoz való hozzáférés 
feltételéül kell szabni a minősített 
információk érintett uniós intézmény, szerv 
vagy hivatal általi kezelésére vonatkozó 
szabályok betartását. A minősített 
információkat vagy dokumentumokat 
szolgáltató intézményeknek, szerveknek 
vagy hivataloknak e minősítésről 
tájékoztatniuk kell az ombudsmant. A 
minősített információknak az érintett uniós 
intézmény, szerv vagy hivatal általi 
kezelésére vonatkozó szabályok 
végrehajtása érdekében az ombudsmannak 
előre meg kell állapodnia az érintett 
intézményekkel, szervekkel vagy 
hivatalokkal a minősített információk vagy 
dokumentumok kezelésének feltételeiről. 
Ha az ombudsman úgy találja, hogy a kért 
segítséget nem kapja meg, az 
ombudsmannak erről tájékoztatnia kell az 



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

segítséget nem kapja meg, az 
ombudsmannak erről tájékoztatnia kell az 
Európai Parlamentet, amelynek meg kell 
tennie a megfelelő lépéseket.

Európai Parlamentet, amelynek meg kell 
tennie a megfelelő lépéseket.

_________________ _________________
2 Az Európai Parlament és a Tanács 
1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.)

2 Az Európai Parlament és a Tanács 
1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.)

Or. en


