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Förslag till resolution
Bilaga – 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 ingripa i mål som 
är anhängiga vid domstol, och 
ombudsmannen får inte heller ifrågasätta 
domstolsavgöranden eller en domstols 
behörighet att meddela avgöranden. 
Ombudsmannens får ingripa i mål som är 
anhängiga vid Europeiska unionens 
domstol i enlighet med artikel 40 i stadgan 
för Europeiska unionens domstol.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 2 – punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Varje unionsmedborgare eller varje 
fysisk eller juridisk person som har sin 
hemvist eller sitt säte i en av unionens 
medlemsstater kan, antingen direkt eller 
genom en ledamot av Europaparlamentet, 
inge ett klagomål till ombudsmannen 
gällande fall av administrativa 
missförhållanden i verksamheten inom 
unionens institutioner, organ och byråer, 
med undantag av Europeiska unionens 
domstol i dess rättsliga funktion. 
Ombudsmannen ska underrätta 
institutionen, organet eller byrån i fråga så 
snart ett klagomål inges.

2. Varje unionsmedborgare eller varje 
fysisk eller juridisk person som har sin 
hemvist eller sitt säte i en av unionens 
medlemsstater kan, antingen direkt eller 
genom en ledamot av Europaparlamentet, 
inge ett klagomål till ombudsmannen 
gällande fall av administrativa 
missförhållanden i verksamheten inom 
unionens institutioner, organ och byråer, 
med undantag av Europeiska unionens 
domstol i dess rättsliga funktion. 
Ombudsmannen ska underrätta 
institutionen, organet eller byrån i fråga så 
snart ett klagomål inges, enligt EU:s regler 
för uppgiftsskydd.
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Förslag till resolution
Bilaga – 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. När ombudsmannen, på grund av 
pågående eller avslutade rättsliga åtgärder 
rörande omständigheter som tagits upp i ett 
klagomål, kan skjuta upp undersökningen 
av klagomålet eller utfärda tillfälliga 
rekommendationer, ska resultatet av de 
undersökningar som redan gjorts läggas 
fram konfidentiellt och på begäran av den 
behöriga myndigheten.

Or. en
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Förslag till resolution
Bilaga – 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 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, utan att något svar mottagits, 
eller om förfarandena uppenbart är 
fruktlösa, eller om en annan person som 
arbetar för unionens institutioner inte har 
möjlighet att använda sig av dessa 
förfaranden på grund av sin status. 
Särskilda undantag får också föreskrivas i 
fall av trakasserier, särskilt sexuella 
trakasserier.
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Paulo Rangel
Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga)
(2018/2080(INL))

Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Ombudsmannen får inleda 
strukturerade och regelbundna dialoger 
med institutionerna och anordna 
offentliga samråd innan denne utfärdar 
rekommendationer eller i ett senare skede, 
liksom systematiskt analysera och bedöma 
framstegen vid den berörda institutionen 
och utfärda ytterligare 
rekommendationer.

Or. en
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Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga)
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Unionens institutioner, organ och byråer 
ska förse ombudsmannen med all 
information som ombudsmannen begär av 
dem och ge ombudsmannen tillgång till 
relevanta dokument. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
ska vara förenlig med bestämmelser i fråga 
om unionsinstitutionens, unionsorganets 
eller unionsbyråns hantering av 
konfidentiell information.

Unionens institutioner, organ och byråer 
ska förse ombudsmannen med all 
information som ombudsmannen begär av 
dem och ge ombudsmannen tillgång till 
relevanta dokument. Tillgången till 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
ska vara förenlig med bestämmelser i fråga 
om unionsinstitutionens, unionsorganets 
eller unionsbyråns hantering av 
konfidentiell information eller ett åtagande 
om konfidentialitet.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Skyldigheter som rör känsliga handlingar 
ska inte hindra ombudsmannens förmåga 
att utföra sina uppgifter och funktioner 
på ett effektivt sätt.

Or. en


