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7.2.2019 A8-0050/1

Ändringsförslag 1
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Bilaga – skäl 4a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

(4a) Ombudsmannen har rätt att 
utfärda rekommendationer om det 
upptäcks att en institution inte tillämpar 
ett rättsligt avgörande på korrekt sätt.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/2

Ändringsförslag 2
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Bilaga – skäl 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

(8) Ombudsmannen bör ha tillgång till 
allt som behövs för ombudsmannens 
ämbetsutövning. Därför måste unionens 
institutioner, organ och byråer på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all 
information som ombudsmannen begär av 
dem, utan att det påverkar ombudsmannens 
skyldigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20012. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör vara förenlig med unionsinstitutionens, 
unionsorganets eller unionsbyråns 
bestämmelser i fråga om hantering av 
konfidentiell information. De institutioner, 
organ eller byråer som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör underrätta ombudsmannen om att dessa 
är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av 
bestämmelser i fråga om 
unionsinstitutionens, unionsorganets eller 
unionsbyråns hantering av konfidentiell 
information bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen, organet 
eller byrån i fråga om villkoren för 
hantering av sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar och annan information 
som omfattas av tystnadsplikt. Om 
ombudsmannen inte får den begärda 
hjälpen bör ombudsmannen underrätta 
Europaparlamentet, som bör vidta lämpliga 

(8) Ombudsmannen bör ha tillgång till 
allt som behövs för ombudsmannens 
ämbetsutövning. Därför måste unionens 
institutioner, organ och byråer på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all 
information som ombudsmannen begär av 
dem, utan att det påverkar ombudsmannens 
skyldigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/20012. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör vara förenlig med unionsinstitutionens, 
unionsorganets eller unionsbyråns 
bestämmelser i fråga om hantering av 
konfidentiell information. De institutioner, 
organ eller byråer som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
bör underrätta ombudsmannen om att dessa 
är sekretessbelagda. Vid tillämpningen av 
bestämmelser i fråga om 
unionsinstitutionens, unionsorganets eller 
unionsbyråns hantering av konfidentiell 
information bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen, organet 
eller byrån i fråga om villkoren för 
hantering av sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar. Om ombudsmannen inte 
får den begärda hjälpen bör 
ombudsmannen underrätta 
Europaparlamentet, som bör vidta lämpliga 
åtgärder.
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åtgärder.

_________________ _________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 
allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens handlingar (EGT L 145, 
31.5.2001, s. 43).

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/3

Ändringsförslag 3
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 1 – punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. I utförandet av de uppgifter som 
avses i fördragen och i denna förordning 
får ombudsmannen inte ingripa i mål som 
är anhängiga vid domstol, och 
ombudsmannen får inte heller ifrågasätta 
domstolsavgöranden eller en domstols 
behörighet att meddela avgöranden.

3. I utförandet av de uppgifter som 
avses i fördragen och i denna förordning 
får ombudsmannen inte genomföra 
undersökningar om de påstådda 
förhållandena är eller har varit föremål 
för ett domstolsförfarande, och 
ombudsmannen får inte heller ifrågasätta 
domstolsavgöranden eller en domstols 
behörighet att meddela avgöranden.

Or. en



AM\1176403SV.docx PE635.311v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

7.2.2019 A8-0050/4

Ändringsförslag 4
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 2 – punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. När ombudsmannen måste 
förklara ett klagomål som otillåtligt eller 
avsluta behandlingen på grund av 
pågående eller avslutade rättsliga åtgärder 
rörande omständigheter som tagits upp i ett 
klagomål, ska resultatet av de 
undersökningar som ombudsmannen 
redan gjort arkiveras utan ytterligare 
åtgärder.

7. Ombudsmannen har inte rätt att 
fatta ett beslut medan rättsliga åtgärder 
rörande omständigheter som tagits upp 
pågår eller när en rättslig åtgärd har 
avslutats. Ombudsmannen har emellertid 
rätt att utfärda rekommendationer om det 
upptäcks att en institution inte tillämpar 
ett rättsligt avgörande på korrekt sätt och 
detta har betydelse för administrativa 
missförhållanden.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/5

Ändringsförslag 5
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 2 – punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Klagomål som rör 
arbetsförhållanden mellan unionens 
institutioner, organ och byråer och deras 
tjänstemän och övriga anställda får inte 
inges till ombudsmannen om inte alla 
andra möjligheter att framföra interna 
administrativa önskemål och klagomål, 
särskilt de förfaranden som avses i artikel 
90 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen 
vid Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i 
unionen och som fastställs i rådets 
förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 
259/684 (tjänsteföreskrifterna), har uttömts 
av den berörda personen och tidsfristerna 
för svar från den institution, det organ eller 
den byrå till vilken hänvändelsen har gjorts 
har gått ut.

8. Klagomål som rör 
arbetsförhållanden mellan unionens 
institutioner, organ och byråer och deras 
tjänstemän och övriga anställda, med 
undantag för fall som rör sexuella 
trakasserier, får inte inges till 
ombudsmannen om inte alla andra 
möjligheter att framföra interna 
administrativa önskemål och klagomål, 
särskilt de förfaranden som avses i artikel 
90 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen 
vid Europeiska unionen och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i 
unionen och som fastställs i rådets 
förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 
259/684 (tjänsteföreskrifterna), har uttömts 
av den berörda personen och tidsfristerna 
för svar från den institution, det organ eller 
den byrå till vilken hänvändelsen har gjorts 
har gått ut.

_________________ _________________
4 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. 4 EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/6

Ändringsförslag 6
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 2 – punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Ombudsmannen ska så snart som 
möjligt underrätta klaganden om vilka 
åtgärder som vidtagits avseende 
klagomålet.

9. Ombudsmannen ska underrätta 
klaganden så snart som möjligt, dock 
senast tjugo arbetsdagar efter klagomålets 
ingivande, om vilka åtgärder som vidtagits 
avseende klagomålet.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/7

Ändringsförslag 7
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

Tjänstemän och övriga anställda vid 
unionens institutioner, organ och byråer 
ska på ombudsmannens begäran vittna om 
förhållanden som rör en pågående 
undersökning av ombudsmannen. De ska 
yttra sig på sin institutions, sitt organs 
eller sin byrås vägnar. De ska fortsätta att 
vara bundna av de förpliktelser som följer 
av de för dem gällande föreskrifterna.

Tjänstemän och övriga anställda vid 
unionens institutioner, organ och byråer 
ska på ombudsmannens begäran vittna om 
förhållanden som rör en pågående 
undersökning av ombudsmannen. 
Ombudsmannen ska behandla detta 
vittnesmål och respektera behovet av 
konfidentialitet.

Or. en



AM\1176403SV.docx PE635.311v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

7.2.2019 A8-0050/8

Ändringsförslag 8
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 3 – punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. I den mån som deras nationella 
lagstiftning tillåter det, ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, på 
begäran av ombudsmannen eller på eget 
initiativ, snarast till ombudsmannen 
överlämna alla uppgifter eller handlingar 
som kan bidra till att reda ut fall av 
administrativa missförhållanden i 
verksamheten inom unionens institutioner, 
organ eller byråer. Om sådana uppgifter 
eller handlingar omfattas av nationell 
lagstiftning om hantering av konfidentiell 
information eller av bestämmelser som 
hindrar dess spridning, får den berörda 
medlemsstaten tillåta ombudsmannen att ta 
del av dessa uppgifter eller handlingar 
under förutsättning att ombudsmannen åtar 
sig att hantera dem i överenskommelse 
med den behöriga myndighet som lämnade 
dem. En beskrivning av handlingen ska 
under alla omständigheter lämnas.

4. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska, på begäran av 
ombudsmannen eller på eget initiativ, 
snarast till ombudsmannen överlämna alla 
uppgifter eller handlingar som kan bidra 
till att reda ut fall av administrativa 
missförhållanden i verksamheten inom 
unionens institutioner, organ eller byråer. 
Om sådana uppgifter eller handlingar 
omfattas av nationell lagstiftning om 
hantering av konfidentiell information eller 
av bestämmelser som hindrar dess 
spridning, får den berörda medlemsstaten 
tillåta ombudsmannen att ta del av dessa 
uppgifter eller handlingar under 
förutsättning att ombudsmannen åtar sig att 
hantera dem i överenskommelse med den 
behöriga myndighet som lämnade dem. En 
beskrivning av handlingen ska under alla 
omständigheter lämnas.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/9

Ändringsförslag 9
Josep-Maria Terricabras
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0050/2019
Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(Europeiska ombudsmannens stadga)
2018/2080(INL)

Förslag till resolution
Artikel 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Artikel 3a
Ombudsmannen och dennes personal ska 
hantera allmänhetens begäranden om 
tillgång till handlingar i enlighet med de 
villkor och begränsningar som föreskrivs i 
förordning (EG) nr 1049/2001. När det 
gäller klagomål om allmänhetens rätt att 
få tillgång till officiella handlingar ska 
ombudsmannen, efter vederbörlig analys 
och alla nödvändiga överväganden, 
utfärda ett beslut om huruvida 
handlingarna ska lämnas ut eller inte, 
som institutionen, organet eller byrån i 
fråga ska besvara inom de tidsfrister som 
föreskrivs i förordning (EG) 
nr 1049/2001.
Om institutionen i fråga inte följer 
rekommendationen att lämna ut de 
nämnda handlingarna måste den 
motivera sitt avslag på vederbörligt sätt. I 
sådana fall ska ombudsmannen 
underrätta klaganden om vilka rättsmedel 
som finns, inbegripet vilka förfaranden 
som står till buds för att hänskjuta 
ärendet till Europeiska unionens domstol.

Or. en


