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DA Forenet i mangfoldighed DA

7.2.2019 A8-0050/18

Ændringsforslag 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
for S&D-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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. Ombudsmanden undersøger 
rettidigt, om Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer i 
tilstrækkelig grad håndterer alle tilfælde 
af chikane ved at anvende de procedurer, 
der er fastsat i forbindelse med klager, 
korrekt. Ombudsmanden udarbejder 
specifikke konklusioner på dette område.
Ombudsmanden udpeger i sekretariatet 
en person eller en struktur med ekspertise 
inden for chikane, der, hvor det er 
relevant, kan yde rådgivning til EU-
ansatte og andre arbejdstagere. 
Ombudsmanden vurderer de procedurer, 
der er indført for at forebygge enhver 
form for chikane i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer, samt 
mekanismerne til at straffe de ansvarlige 
og drager passende konklusioner om, 
hvorvidt disse procedurer er i 
overensstemmelse med principperne om 
proportionalitet, tilstrækkelighed og 
energisk indsats, og om de yder ofre 
effektiv beskyttelse og støtte.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/19

Ændringsforslag 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
for S&D-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 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. Ombudsmanden foretager 
regelmæssige vurderinger af de politikker 
og de revisionsprocedurer, der er indført i 
de relevante EU-institutioner, -organer og 
-agenturer i overensstemmelse med artikel 
22 i personalevedtægten, og fremsætter, 
hvor det er relevant, konkrete 
anbefalinger til forbedring med henblik 
på at sikre fuld beskyttelse af 
whistleblowere.
Der kan rettes henvendelse til 
Ombudsmanden med henblik på i 
fortrolighed at indhente oplysninger, 
upartisk rådgivning og ekspertvejledning 
til potentielle whistleblowere om 
anvendelsesområdet for de relevante 
bestemmelser i EU-lovgivningen. 
Ombudsmanden kan ligeledes indlede 
undersøgelser på grundlag af indgivne 
oplysninger, såfremt den beskrevne 
praksis kan udgøre et tilfælde af fejl eller 
forsømmelser i Unionen. Med henblik 
herpå kan personalevedtægtens gældende 
bestemmelser om hemmeligholdelse 
fraviges.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/20

Ændringsforslag 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
for S&D-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 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. Ombudsmanden gennemgår 
regelmæssigt procedurerne i forbindelse 
med administrative tiltag i Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og kontrollerer, om de effektivt 
kan forhindre interessekonflikter, 
garantere upartiskhed og sikre fuld 
respekt for retten til god forvaltning. 
Ombudsmanden kan identificere og 
vurdere mulige tilfælde af 
interessekonflikter på alle niveauer, som 
kan udgøre en kilde til fejl eller 
forsømmelser, og der udarbejdes i givet 
fald særlige konklusioner, og Parlamentet 
underrettes om resultaterne af dette 
arbejde.

Or. en
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7.2.2019 A8-0050/21

Ændringsforslag 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
for S&D-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 5 – stk. 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Med hensyn til klager over retten til 
aktindsigt i officielle dokumenter 
fremsætter Ombudsmanden efter en 
behørig analyse og alle nødvendige 
overvejelser en henstilling om frigivelsen 
af de pågældende dokumenter, som den 
pågældende institution, det pågældende 
agentur eller organ skal reagere på inden 
for den tidsfrist, der er fastsat ved 
forordning (EF) nr. 1049/2001. Hvis den 
pågældende institution ikke følger 
henstillingen om at videregive disse 
dokumenter, skal den behørigt begrunde 
sit afslag.

Or. en


