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7.2.2019 A8-0050/1

Ændringsforslag 1
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Bilag I – betragtning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(4a) Ombudsmanden har ret til at 
fremsætte henstillinger, hvis 
ombudsmanden mener, at en institution 
ikke anvender en domstolsafgørelse 
korrekt.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Ændringsforslag 2
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Bilag I – betragtning 8 

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(8) Ombudsmanden bør have adgang 
til alle de elementer, der er nødvendige for 
varetagelsen af ombudsmandshvervet. Med 
henblik herpå er Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer forpligtet til 
på anmodning at give ombudsmanden de 
oplysninger, de bliver anmodet om, uden at 
dette i øvrigt berører ombudsmandens 
forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1049/20012. Adgang til klassificerede 
informationer eller dokumenter bør være 
omfattet af den pågældende institutions, 
det pågældende organs, kontors eller 
agenturs regler om behandling af fortrolige 
oplysninger. Institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer, der udleverer 
klassificerede informationer eller 
dokumenter, bør underrette 
ombudsmanden om denne klassificering. 
For så vidt angår gennemførelsen af 
reglerne om behandling af fortrolige 
oplysninger i den pågældende institution, 
det pågældende organ, kontor eller agentur 
bør ombudsmanden på forhånd sammen 
med institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet fastsætte betingelserne for 
behandling af klassificerede informationer 
eller dokumenter og andre oplysninger, 
der er omfattet af tavshedspligt. Såfremt 
ombudsmanden ikke får den ønskede 

(8) Ombudsmanden bør have adgang 
til alle de elementer, der er nødvendige for 
varetagelsen af ombudsmandshvervet. Med 
henblik herpå er Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer forpligtet til 
på anmodning at give ombudsmanden de 
oplysninger, de bliver anmodet om, uden at 
dette i øvrigt berører ombudsmandens 
forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1049/20012. Adgang til klassificerede 
informationer eller dokumenter bør være 
omfattet af den pågældende institutions, 
det pågældende organs, kontors eller 
agenturs regler om behandling af fortrolige 
oplysninger. Institutioner, organer, 
kontorer eller agenturer, der udleverer 
klassificerede informationer eller 
dokumenter, bør underrette 
ombudsmanden om denne klassificering. 
For så vidt angår gennemførelsen af 
reglerne om behandling af fortrolige 
oplysninger i den pågældende institution, 
det pågældende organ, kontor eller agentur 
bør ombudsmanden på forhånd sammen 
med institutionen, organet, kontoret eller 
agenturet fastsætte betingelserne for 
behandling af klassificerede informationer 
eller dokumenter. Såfremt ombudsmanden 
ikke får den ønskede bistand, bør 
ombudsmanden underrette Europa-
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bistand, bør ombudsmanden underrette 
Europa-Parlamentet, som bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger.

Parlamentet, som bør træffe de nødvendige 
foranstaltninger.

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter 
(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Ændringsforslag 3
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 1 – stk. 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. Ombudsmanden kan ved udøvelsen 
af sit hverv, som omhandlet i traktaterne og 
i denne forordning, ikke gribe ind i en sag, 
der er anlagt ved en domstol, eller anfægte 
begrundelsen for en retsafgørelse eller en 
domstols kompetence til at træffe 
afgørelse.

3. Ombudsmanden kan ved udøvelsen 
af sit hverv, som omhandlet i traktaterne og 
i denne forordning, ikke foretage 
undersøgelser, når de påståede forhold er 
eller har været genstand for en retssag, 
eller anfægte begrundelsen for en 
retsafgørelse eller en domstols kompetence 
til at træffe afgørelse.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Ændringsforslag 4
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. Når ombudsmanden på grund af 
en verserende eller afsluttet retssag 
vedrørende de anførte forhold må 
konstatere, at en klage ikke opfylder 
betingelserne for behandling, eller må 
afslutte sin behandling heraf, henlægges 
resultaterne af de undersøgelser, 
ombudsmanden måtte have foretaget 
forinden.

7. Ombudsmanden har ikke beføjelse 
til at træffe afgørelse, når en retssag ikke 
er afsluttet, og heller ikke vedrørende 
forhold, der er fremført i en afsluttet 
retssag; Ombudsmanden har dog ret til at 
fremsætte henstillinger, hvis 
ombudsmanden mener, at en institution 
ikke anvender en domstolsafgørelse 
korrekt, når dette har konsekvenser i form 
af fejl eller forsømmelser.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Ændringsforslag 5
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. Klager, der vedrører 
arbejdsforholdene mellem Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer og deres tjenestemænd og øvrige 
ansatte, kan kun indbringes for 
ombudsmanden, hvis de interne 
administrative ansøgnings- og 
klagemuligheder, navnlig procedurerne i 
artikel 90 i vedtægten for tjenestemænd i 
Den Europæiske Union og 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte, som fastsat i Rådets forordning 
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/684  
("vedtægten") er udtømt af den pågældende 
person, og svarfristen for den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur er udløbet.

8. Klager, der vedrører 
arbejdsforholdene mellem Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer og deres tjenestemænd og øvrige 
ansatte, med undtagelse af sager om 
sexchikane, kan kun indbringes for 
ombudsmanden, hvis de interne 
administrative ansøgnings- og 
klagemuligheder, navnlig procedurerne i 
artikel 90 i vedtægten for tjenestemænd i 
Den Europæiske Union [og 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte], som fastsat i Rådets forordning 
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/684 
("vedtægten") er udtømt af den pågældende 
person, og svarfristen for den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur er udløbet.

_________________ _________________
4 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. 4 EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Ændringsforslag 6
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Ombudsmanden underretter snarest 
muligt klageren om den videre behandling 
af klagen.

9. Ombudsmanden underretter snarest 
muligt og senest 20 arbejdsdage efter 
indgivelsen af klagen klageren om den 
videre behandling af klagen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Ændringsforslag 7
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Tjenestemænd og øvrige ansatte i 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer skal efter anmodning fra 
ombudsmanden afgive vidneudsagn om 
forhold, der vedrører en igangværende 
undersøgelse fra ombudsmandens side. De 
udtaler sig på vegne af deres institution, 
organ, kontor eller agentur. De forbliver 
bundet af de forpligtelser, der følger af de 
for deres ansættelsesforhold gældende 
regler.

Tjenestemænd og øvrige ansatte i 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer skal efter anmodning fra 
ombudsmanden afgive vidneudsagn om 
forhold, der vedrører en igangværende 
undersøgelse fra ombudsmandens side. 
Ombudsmanden behandler dette 
vidneudsagn i overensstemmelse med 
behovet for fortrolighed.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Ændringsforslag 8
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne skal, for så vidt som 
national lovgivning tillader det, på 
anmodning af ombudsmanden eller på eget 
initiativ straks forelægge ombudsmanden 
alle oplysninger eller dokumenter, der kan 
bidrage til at opklare tilfælde af fejl eller 
forsømmelse i Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer. Når 
sådanne oplysninger eller dokumenter er 
omfattet af national lovgivning om 
behandling af fortrolige oplysninger eller 
af bestemmelser, som forhindrer 
videregivelse, kan den berørte medlemsstat 
give ombudsmanden adgang til disse 
oplysninger eller dokumenter, under 
forudsætning af at ombudsmanden 
forpligter sig til at behandle disse 
oplysninger eller dokumenter efter aftale 
med den afgivende kompetente 
myndighed. Der skal under alle 
omstændigheder gives en beskrivelse af 
dokumentet.

4. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne skal på anmodning af 
ombudsmanden eller på eget initiativ straks 
forelægge ombudsmanden alle oplysninger 
eller dokumenter, der kan bidrage til at 
opklare tilfælde af fejl eller forsømmelse i 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
eller agenturer. Når sådanne oplysninger 
eller dokumenter er omfattet af national 
lovgivning om behandling af fortrolige 
oplysninger eller af bestemmelser, som 
forhindrer videregivelse, kan den berørte 
medlemsstat give ombudsmanden adgang 
til disse oplysninger eller dokumenter, 
under forudsætning af at ombudsmanden 
forpligter sig til at behandle disse 
oplysninger eller dokumenter efter aftale 
med den afgivende kompetente 
myndighed. Der skal under alle 
omstændigheder gives en beskrivelse af 
dokumentet.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Ændringsforslag 9
Josep-Maria Terricabras
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0050/2019
Paulo Rangel
Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den 
Europæiske Ombudsmands statut)
2018/2080(INL)

Forslag til beslutning
Artikel 3 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Artikel 3a
Ombudsmanden og dennes personale 
behandler klager vedrørende begæringer 
om aktindsigt i overensstemmelse med 
betingelserne og begrænsningerne i 
forordning (EF) nr. 1049/2001. For så 
vidt angår klager vedrørende retten til 
aktindsigt i officielle dokumenter, træffer 
Ombudsmanden efter behørig analyse og 
alle nødvendige overvejelser en afgørelse 
om, hvorvidt de pågældende dokumenter 
skal frigives eller ej, og den pågældende 
institution, det pågældende agentur eller 
organ skal i givet fald fremlægge dem 
inden for de frister, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 1049/2001.
Hvis den pågældende institution ikke 
følger henstillingen om at videregive disse 
dokumenter, skal den behørigt begrunde 
sit afslag. I dette tilfælde underretter 
ombudsmanden klageren om de 
retsmidler, der er til rådighed, herunder 
de procedurer, der er tilgængelige for at 
indbringe sagen for Den Europæiske 
Unions Domstol.

Or. en


