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Amendamentul 1/rev
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul 
Ombudsmanului European)
2018/2080(INL)

Propunere de rezoluție
Considerentul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) Ombudsmanul are dreptul să facă 
recomandări dacă consideră că o 
instituție nu aplică în mod corespunzător 
o hotărâre judiciară.
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Amendamentul 2/rev
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul 
Ombudsmanului European)
2018/2080(INL)

Propunere de rezoluție
Considerentul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8) Ombudsmanul ar trebui să aibă 
acces la toate elementele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop, 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului, la cererea acestuia, toate 
informațiile solicitate, fără a aduce atingere 
obligațiilor Ombudsmanului stipulate în 
Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 ale 
Parlamentului European și al Consiliului2. 
Accesul la informații sau documente 
clasificate ar trebui să fie condiționat de 
respectarea normelor privind prelucrarea 
informațiilor confidențiale de către 
instituția, organismul, oficiul sau agenția 
Uniunii în cauză. Instituțiile, organismele, 
oficiile sau agențiile care furnizează 
informații sau documente clasificate ar 
trebui să informeze Ombudsmanul cu 
privire la o astfel de clasificare. Pentru 
aplicarea normelor referitoare la 
prelucrarea informațiilor confidențiale de 
către instituția, organul, oficiul sau agenția 
în cauză, Ombudsmanul ar trebui ca, în 
prealabil, să ajungă la un acord cu 
instituția, organul, oficiul sau agenția în 
cauză asupra condițiilor de tratare a 
informațiilor sau documentelor clasificate 
și a oricăror altor informații vizate de 
obligația de a păstra secretul profesional. 
Dacă nu i se acordă asistența dorită, 

(8) Ombudsmanul ar trebui să aibă 
acces la toate elementele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop, 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului, la cererea acestuia, toate 
informațiile solicitate, fără a aduce atingere 
obligațiilor Ombudsmanului stipulate în 
Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 ale 
Parlamentului European și al Consiliului2. 
Accesul la informații sau documente 
clasificate ar trebui să fie condiționat de 
respectarea normelor privind prelucrarea 
informațiilor confidențiale de către 
instituția, organismul, oficiul sau agenția 
Uniunii în cauză. Instituțiile, organismele, 
oficiile sau agențiile care furnizează 
informații sau documente clasificate ar 
trebui să informeze Ombudsmanul cu 
privire la o astfel de clasificare. Pentru 
aplicarea normelor referitoare la 
prelucrarea informațiilor confidențiale de 
către instituția, organul, oficiul sau agenția 
în cauză, Ombudsmanul ar trebui ca, în 
prealabil, să ajungă la un acord cu 
instituția, organul, oficiul sau agenția în 
cauză asupra condițiilor de tratare a 
informațiilor sau documentelor clasificate. 
Dacă nu i se acordă asistența dorită, 
Ombudsmanul ar trebui să informeze 
Parlamentul European cu privire la aceasta, 
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Ombudsmanul ar trebui să informeze 
Parlamentul European cu privire la aceasta, 
căruia îi revine sarcina de a întreprinde 
demersurile adecvate.

căruia îi revine sarcina de a întreprinde 
demersurile adecvate.

_________________ _________________
2 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).

2 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 
31.5.2001, p. 43).
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