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Ändringsförslag 18
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
för S&D-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 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Ombudsmannen ska i god tid 
undersöka om unionens institutioner, 
organ och byråer hanterar trakasserier av 
olika slag och karaktär på ett lämpligt sätt 
genom att tillämpa de förfaranden som 
föreskrivs i samband med klagomål på 
rätt sätt. Ombudsmannen ska dra 
lämpliga slutsatser i detta avseende.
Ombudsmannen ska inom sitt kansli utse 
en person eller struktur med sakkunskap 
om trakasserier som vid behov kan ge råd 
till EU-personal och andra arbetstagare. 
Ombudsmannen ska bedöma de 
förfaranden som finns för att förebygga 
trakasserier av olika slag vid unionens 
institutioner, organ och byråer, liksom de 
mekanismer som finns för att bestraffa de 
ansvariga och dra lämpliga slutsatser om 
huruvida dessa förfaranden är förenliga 
med principerna om proportionalitet, 
rimlighet och kraftfulla åtgärder och 
huruvida de ger offren ett effektivt skydd 
och stöd.
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Ändringsförslag 19
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
för S&D-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 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Ombudsmannen ska genomföra 
regelbundna bedömningar av de 
strategier och översyner av de 
förfaranden som finns inom EU:s berörda 
institutioner, organ och byråer, i enlighet 
med artikel 22 i tjänsteföreskrifterna, och 
ska vid behov utarbeta konkreta 
rekommendationer om förbättringar för 
att säkerställa fullständigt skydd för 
visselblåsare.
Ombudsmannen får kontaktas för att 
konfidentiellt ge information, opartiska 
råd och expertråd till potentiella 
visselblåsare om tillämpningsområdet för 
de relevanta bestämmelserna i 
unionslagstiftningen. Ombudsmannen får 
också inleda undersökningar på grundval 
av de uppgifter som lämnas, om de 
förfaranden som beskrivs skulle kunna 
utgöra fall av administrativa 
missförhållanden i unionen. För att 
möjliggöra detta får de gällande 
tjänsteföreskrifterna om tystnadsplikt 
frångås.
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Ändringsförslag 20
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
för S&D-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 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Ombudsmannen ska regelbundet 
undersöka förfarandena gällande det 
administrativa arbetet vid 
unionsinstitutionerna, unionsorganen och 
unionsbyråerna och bedöma om de är 
tillräckligt effektiva för att förhindra 
intressekonflikter, garantera opartiskhet 
och säkerställa full respekt för rätten till 
god förvaltning. Ombudsmannen får 
identifiera och bedöma eventuella fall av 
intressekonflikter på alla nivåer som 
skulle kunna utgöra en källa till 
administrativa missförhållanden, och i 
sådana fall ska särskilda slutsatser dras 
och parlamentet ska underrättas om 
resultaten i ärendet.
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Ändringsförslag 21
Enrique Guerrero Salom, Virginie Rozière
för S&D-gruppen

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

Förslag till resolution
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

När det gäller klagomål om allmänhetens 
rätt att få tillgång till officiella handlingar 
ska ombudsmannen, efter vederbörlig 
analys och alla nödvändiga 
överväganden, utfärda en 
rekommendation om huruvida de nämnda 
handlingarna ska lämnas ut, 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.
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