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7.2.2019 A8-0050/1

Tarkistus 1
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
Liite I – 8 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Tarkistus 2
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
Liite I – 8 kohta – 8 alakohta

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 
parlamentille, jonka olisi toteutettava 
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Euroopan parlamentille, jonka olisi 
toteutettava aiheellisia toimenpiteitä.

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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7.2.2019 A8-0050/3

Tarkistus 3
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
1 artikla – 3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. Perussopimuksissa ja tässä 
asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitaessaan oikeusasiamies ei voi puuttua 
tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin 
eikä kyseenalaistaa tuomioistuimen 
päätöstä tai tuomioistuimen tuomiovaltaa.

3. Perussopimuksissa ja tässä 
asetuksessa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitaessaan oikeusasiamies ei voi suorittaa 
tutkimuksia, kun väitettyjä seikkoja 
käsitellään tai on käsitelty 
oikeudenkäynnissä, eikä kyseenalaistaa 
tuomioistuimen päätöstä tai 
tuomioistuimen tuomiovaltaa.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Tarkistus 4
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
2 artikla – 7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. Kun oikeusasiamiehen on 
ilmoitettava, että hän ei voi ottaa kantelua 
käsiteltäväksi tai että hänen on lopetettava 
kantelun käsittely sen vuoksi, että esiin 
tuotuja seikkoja käsitellään tai on 
käsitelty oikeudenkäynnissä, 
oikeusasiamiehen aikaisemmin 
mahdollisesti suorittamien tutkimusten 
tulokset arkistoidaan lopullisesti.

7. Oikeusasiamies ei saa tehdä 
päätöstä seikoista, joita käsitellään 
oikeudenkäynnissä, eikä seikoista, jotka 
on tuotu esiin loppuun käsitellyssä 
oikeudenkäynnissä. Oikeusasiamiehellä 
on kuitenkin oikeus antaa suosituksia, jos 
hän havaitsee, että toimielin ei sovella 
asianmukaisesti tuomioistuimen päätöstä 
ja tällä on vaikutusta hallinnollisen 
epäkohdan kannalta.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Tarkistus 5
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
2 artikla – 8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. Oikeusasiamiehelle voidaan 
kannella unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten sekä näiden virkamiesten tai 
muun henkilöstön välisiin työsuhteisiin 
liittyvistä asioista vain, jos asianosainen on 
käyttänyt kaikki hallinnon sisäiset 
valitusmahdollisuudet, erityisesti 
neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, 
EHTY) N:o 259/684 säädettyjen Euroopan 
unionin virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja unionin muuta 
henkilöstöä koskevien palvelussuhteen 
ehtojen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, 
90 artiklassa tarkoitetut menettelyt, ja vasta 
kun asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen vastausta koskeva määräaika on 
päättynyt.

8. Oikeusasiamiehelle voidaan 
kannella unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten sekä näiden virkamiesten tai 
muun henkilöstön välisiin työsuhteisiin 
liittyvistä asioista vain, jos asianosainen on 
käyttänyt kaikki hallinnon sisäiset 
valitusmahdollisuudet, erityisesti 
neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, 
EHTY) N:o 259/684 säädettyjen Euroopan 
unionin virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen [ja unionin muuta 
henkilöstöä koskevien palvelussuhteen 
ehtojen], jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, 
90 artiklassa tarkoitetut menettelyt, ja vasta 
kun asianomaisen toimielimen, elimen tai 
laitoksen vastausta koskeva määräaika on 
päättynyt, poikkeuksena sukupuolista 
häirintää koskevat tapaukset.

_________________ _________________
4 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. 4 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Tarkistus 6
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
2 artikla – 9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. Oikeusasiamies antaa viipymättä 
kantelun tekijälle tiedoksi, mitä toimia 
kantelun johdosta on toteutettu.

9. Oikeusasiamies antaa kantelun 
tekijälle mahdollisimman pian ja 
viimeistään 20 työpäivän kuluessa 
tiedoksi, mihin toimenpiteisiin kantelu on 
mahdollisesti johtanut.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Tarkistus 7
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
3 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Unionin toimielinten, elinten tai laitosten 
virkamiesten tai muun henkilöstön on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava 
seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen 
meneillään olevaan tutkimukseen. He 
esiintyvät toimielimensä, elimensä tai 
laitoksensa nimissä. Heitä sitovat 
velvollisuudet, jotka perustuvat heihin 
sovellettaviin sääntöihin.

Unionin toimielinten, elinten tai laitosten 
virkamiesten tai muun henkilöstön on 
oikeusasiamiehen pyynnöstä todistettava 
seikoista, jotka liittyvät oikeusasiamiehen 
meneillään olevaan tutkimukseen. 
Oikeusasiamies käsittelee tätä 
todistamista luottamuksellisuuden tarvetta 
kunnioittaen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Tarkistus 8
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
3 artikla – 4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. Jos kansallinen laki sen sallii, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava kiireellisesti 
oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan kaikki tiedot tai 
asiakirjat, joiden avulla voidaan selvittää 
hallinnollisia epäkohtia unionin 
toimielimissä, elimissä tai laitoksissa. Jos 
tällaisiin tietoihin tai asiakirjoihin 
sovelletaan luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevia kansallisia lakeja tai 
tietojen välittämisen estäviä säännöksiä, 
asianomainen jäsenvaltio voi antaa 
oikeusasiamiehen tutustua kyseisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin edellyttäen, että 
oikeusasiamies sitoutuu käsittelemään niitä 
alkuperäisen toimivaltaisen viranomaisen 
suostumuksella. Kuvaus asiakirjasta on 
esitettävä joka tapauksessa.

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava kiireellisesti 
oikeusasiamiehelle tämän pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan kaikki tiedot tai 
asiakirjat, joiden avulla voidaan selvittää 
hallinnollisia epäkohtia unionin 
toimielimissä, elimissä tai laitoksissa. Jos 
tällaisiin tietoihin tai asiakirjoihin 
sovelletaan luottamuksellisten tietojen 
käsittelyä koskevia kansallisia lakeja tai 
tietojen välittämisen estäviä säännöksiä, 
asianomainen jäsenvaltio voi antaa 
oikeusasiamiehen tutustua kyseisiin 
tietoihin tai asiakirjoihin edellyttäen, että 
oikeusasiamies sitoutuu käsittelemään niitä 
alkuperäisen toimivaltaisen viranomaisen 
suostumuksella. Kuvaus asiakirjasta on 
esitettävä joka tapauksessa.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Tarkistus 9
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
3 a artikla (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a artikla 
Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä 
käsittelevät asiakirjoihin tutustumista 
koskeviin pyyntöihin liittyviä kanteluja 
asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä ehtoja ja rajoituksia 
noudattaen. Kun oikeusasiamies 
käsittelee kanteluja, jotka koskevat yleisön 
oikeutta tutustua asiakirjoihin, hänen on 
analysoituaan asiaa huolellisesti ja 
otettuaan kaikki tarvittavat näkökohdat 
huomioon annettava kyseisten 
asiakirjojen julkistamista koskeva tai muu 
päätös, jota kyseisen toimielimen, viraston 
tai elimen on noudatettava asetuksessa 
(EY) N:o 1049/2001 annetussa 
määräajassa.
Jos asianomainen toimielin ei noudata 
kyseisten asiakirjojen julkaisua koskevaa 
suositusta, sen on perusteltava 
kieltäytymisensä. Tällaisissa tapauksissa 
oikeusasiamiehen on ilmoitettava 
kantelun tekijälle saatavilla olevista 
oikeussuojakeinoista, mukaan luettuina 
käytettävissä olevat menettelyt, joilla asia 
voidaan viedä Euroopan unionin 
tuomioistuimeen.

Or. en


