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7.2.2019 A8-0050/18

Amendamentul 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
în numele Grupului S&D

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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. Ombudsmanul examinează în timp 
util dacă instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii tratează în mod 
corespunzător cazurile de hărțuire de 
orice fel și natură prin aplicarea corectă a 
procedurilor prevăzute în legătură cu 
plângerile. Ombudsmanul trage concluzii 
specifice în această privință.
Ombudsmanul numește în cadrul 
secretariatului o persoană sau o structură 
cu cunoștințe specializate în domeniul 
hărțuirii, care este în măsură, dacă este 
cazul, să ofere consiliere personalului UE 
și altor lucrători. Ombudsmanul 
examinează procedurile prevăzute pentru 
a preveni hărțuirea de orice fel în cadrul 
instituțiilor, organelor, oficiilor și 
agențiilor Uniunii, precum și 
mecanismele pentru sancționarea celor 
responsabili și formulează concluzii 
corespunzătoare în care stabilește dacă 
aceste proceduri sunt conforme cu 
principiile proporționalității, caracterului 
adecvat și acțiunii energice și dacă oferă 
protecție și sprijin eficace victimelor.
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7.2.2019 A8-0050/19

Amendamentul 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
în numele Grupului S&D

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 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. Ombudsmanul efectuează periodic 
evaluări ale politicilor și analize ale 
procedurilor în vigoare în cadrul 
instituțiilor, organelor și agențiilor 
pertinente ale UE, în conformitate cu 
articolul 22 din Statutul funcționarilor și, 
dacă este cazul, formulează recomandări 
concrete de îmbunătățire, în vederea 
asigurării unei protecții depline a 
avertizorilor de integritate.
Ombudsmanul poate fi contactat pentru a 
furniza în mod confidențial informații, 
consultanță și orientări de specialitate 
imparțiale unor potențiali avertizori de 
integritate cu privire la domeniul de 
aplicare al dispozițiilor pertinente din 
legislația Uniunii. Ombudsmanul poate de 
asemenea lansa anchete pe baza 
informațiilor primite, dacă practicile 
vizate ar putea constitui un caz de 
administrare defectuoasă în Uniune. În 
acest scop, se poate deroga de la clauzele 
aplicabile din Statutul funcționarilor 
privind caracterul secret.
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7.2.2019 A8-0050/20

Amendamentul 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
în numele Grupului S&D

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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. Ombudsmanul examinează 
periodic procedurile legate de acțiunile 
administrative ale instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii și verifică 
dacă acestea sunt în măsură să prevină în 
mod eficient conflictele de interese, să 
garanteze imparțialitatea și să asigure 
respectarea deplină a dreptului la bună 
administrare. Ombudsmanul poate 
identifica și evalua posibilele situații de 
conflict de interese la toate nivelurile care 
ar putea constitui o sursă de administrare 
defectuoasă, caz în care se elaborează 
concluzii specifice, iar Parlamentul este 
informat cu privire la constatările pe 
această temă.
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7.2.2019 A8-0050/21

Amendamentul 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
în numele Grupului S&D

Raport A8-0050/2019
Paulo Rangel
Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul 
Ombudsmanului European)
2018/2080(INL)

Propunere de rezoluție
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În ceea ce privește plângerile referitoare 
la dreptul de acces public la documentele 
oficiale, în urma unei analize 
corespunzătoare și a tuturor 
considerațiilor necesare, Ombudsmanul 
emite o recomandare cu privire la 
eliberarea sau nu a documentelor 
respective, la care instituția, agenția sau 
organul în cauză răspund 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.
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