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7.2.2019 A8-0050/1

Amendamentul 1
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
Anexă – 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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7.2.2019 A8-0050/2

Amendamentul 2
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
Anexă – 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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7.2.2019 A8-0050/3

Amendamentul 3
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
Articolul 1 – alineatul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. În exercitarea funcțiilor sale 
prevăzute în tratate și în prezentul 
regulament, Ombudsmanul nu poate 
interveni într-o procedură pe rolul unei 
instanțe naționale și nici nu poate pune la 
îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare 
sau competența unei instanțe de a pronunța 
o hotărâre.

3. În exercitarea funcțiilor sale 
prevăzute în tratate și în prezentul 
regulament, Ombudsmanul nu poate 
efectua anchete în cazul în care faptele 
invocate fac sau au făcut obiectul unor 
proceduri judiciare și nici nu poate pune la 
îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare 
sau competența unei instanțe de a pronunța 
o hotărâre.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/4

Amendamentul 4
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
Articolul 2 – alineatul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. În cazul în care Ombudsmanul, în 
conformitate cu o procedură 
jurisdicțională în curs sau încheiată cu 
privire la faptele reclamate, trebuie să 
declare inadmisibilă o plângere sau să 
pună capăt examinării acesteia, 
rezultatele eventualelor anchete pe care 
le-a efectuat Ombudsmanul până la 
punctul respectiv se clasează în mod 
definitiv.

7. Ombudsmanul nu poate lua o 
decizie în cursul unei proceduri 
jurisdicționale sau în legătură cu faptele 
prezentate într-o procedură 
jurisdicțională încheiată. Totuși, 
Ombudsmanul are dreptul să facă 
recomandări dacă consideră că o 
instituție nu aplică în mod corespunzător 
o hotărâre judiciară care are consecințe 
în ceea ce privește administrarea 
defectuoasă.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Amendamentul 5
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
Articolul 2 – alineatul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. Ombudsmanul poate fi sesizat 
printr-o plângere cu privire la raporturile 
de muncă între instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii 
acestora sau alți agenți, numai în cazul în 
care posibilitățile privind depunerea de 
cereri sau plângeri administrative interne, 
în special procedurile prevăzute la articolul 
90 din Statutul funcționarilor Uniunii 
Europene și Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin 
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 
259/684 al Consiliului („Statutul 
funcționarilor”), au fost epuizate de 
persoana interesată, iar termenele de 
răspuns din partea instituției, organului, 
oficiului sau agenției în cauză au expirat.

8. Ombudsmanul poate fi sesizat 
printr-o plângere cu privire la raporturile 
de muncă între instituțiile, organele, 
oficiile și agențiile Uniunii și funcționarii 
acestora sau alți agenți, numai în cazul în 
care posibilitățile privind depunerea de 
cereri sau plângeri administrative interne, 
în special procedurile prevăzute la articolul 
90 din Statutul funcționarilor Uniunii 
Europene și Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin 
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 
259/684 al Consiliului („Statutul 
funcționarilor”), au fost epuizate de 
persoana interesată, iar termenele de 
răspuns din partea instituției, organului, 
oficiului sau agenției în cauză au expirat, 
cu excepția cazurilor de hărțuire sexuală.

_________________ _________________
4 JO L 56, 4.3.1968, p. 1. 4 JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
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7.2.2019 A8-0050/6

Amendamentul 6
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
Articolul 2 – alineatul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. Ombudsmanul informează în cel 
mai scurt timp reclamantul cu privire la 
acțiunea întreprinsă cu privire la 
plângerea înaintată.

9. Ombudsmanul informează autorul 
plângerii în cel mai scurt timp, într-un 
termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de 
la depunerea plângerii, cu privire la cursul 
dat acesteia.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Amendamentul 7
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
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și 
ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii depun 
mărturie cu privire la faptele care se referă 
la o anchetă aflată în curs de desfășurare de 
către Ombudsman. Ei vorbesc în numele 
instituției, organismului, oficiului sau 
agenției pentru care lucrează. Aceștia 
trebuie să respecte, în continuare, 
obligațiile care decurg din statutul lor.

La cererea Ombudsmanului, funcționarii și 
ceilalți agenți ai instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii depun 
mărturie cu privire la faptele care se referă 
la o anchetă aflată în curs de desfășurare de 
către Ombudsman. Ombudsmanul 
examinează această mărturie, respectând 
obligația de confidențialitate.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/8

Amendamentul 8
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
Articolul 3 – alineatul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. În măsura în care dreptul lor 
intern permite acest lucru, la cererea 
Ombudsmanului sau din proprie inițiativă, 
autoritățile competente ale statelor membre 
transmit Ombudsmanului orice informație 
sau document care ar putea contribui la 
clarificarea cazurilor de administrare 
defectuoasă din partea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. 
În cazul în care aceste informații sau 
documente sunt reglementate de legislația 
națională privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale sau de dispoziții care 
împiedică comunicarea acestora, statul 
membru în cauză îi poate permite 
Ombudsmanului să aibă acces la aceste 
informații sau documente, cu condiția ca 
Ombudsmanul să se angajeze să le trateze 
în acord cu autoritatea competentă de 
proveniență. În orice caz, se furnizează o 
descriere a documentului.

4. La cererea Ombudsmanului sau din 
proprie inițiativă, autoritățile competente 
ale statelor membre transmit 
Ombudsmanului orice informație sau 
document care ar putea contribui la 
clarificarea cazurilor de administrare 
defectuoasă din partea instituțiilor, 
organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. 
În cazul în care aceste informații sau 
documente sunt reglementate de legislația 
națională privind prelucrarea informațiilor 
confidențiale sau de dispoziții care 
împiedică comunicarea acestora, statul 
membru în cauză îi poate permite 
Ombudsmanului să aibă acces la aceste 
informații sau documente, cu condiția ca 
Ombudsmanul să se angajeze să le trateze 
în acord cu autoritatea competentă de 
proveniență. În orice caz, se furnizează o 
descriere a documentului.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Amendamentul 9
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
Articolul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Articolul 3a
Ombudsmanul și personalul său se ocupă 
de plângerile referitoare la accesul public 
la documente, în conformitate cu 
condițiile și limitele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În 
ceea ce privește plângerile referitoare la 
dreptul de acces al publicului la 
documentele oficiale, Ombudsmanul, în 
urma unei analize corespunzătoare și a 
tuturor considerațiilor necesare, emite o 
decizie cu privire la eliberarea sau nu a 
documentelor respective pe care instituția, 
agenția sau organismul în cauză le 
prezintă în termenele prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.
În cazul în care instituția în cauză nu 
respectă recomandarea de a divulga 
documentele respective, aceasta își 
motivează în mod corespunzător refuzul. 
În acest caz, Ombudsmanul informează 
autorul plângerii cu privire la căile de 
atac pe care le are la dispoziție, inclusiv 
cu privire la procedurile disponibile 
pentru a trimite cauza la Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene.

Or. en


