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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 1 – afsnit 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Tjenestemænd og øvrige ansatte i 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer skal efter anmodning fra 
ombudsmanden afgive vidneudsagn om 
forhold, der vedrører en igangværende 
undersøgelse fra ombudsmandens side. De 
udtaler sig på vegne af deres institution, 
organ, kontor eller agentur. De forbliver 
bundet af de forpligtelser, der følger af de 
for deres ansættelsesforhold gældende 
regler.

Tjenestemænd og øvrige ansatte i 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
og agenturer skal efter anmodning fra 
ombudsmanden afgive vidneudsagn om 
forhold, der vedrører en igangværende 
undersøgelse fra ombudsmandens side. De 
udtaler sig på vegne af deres institution, 
organ, kontor eller agentur. De forbliver 
bundet af de forpligtelser, der følger af de 
for deres ansættelsesforhold gældende 
regler. Når de er omfattet af tavshedspligt, 
må dette ikke fortolkes således, at det 
dækker oplysninger, der er relevante for 
klager eller undersøgelser om chikane 
eller tilfælde af fejl eller forsømmelser.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne skal, for så vidt som 
national lovgivning tillader det, på 
anmodning af ombudsmanden eller på eget 
initiativ straks forelægge ombudsmanden 
alle oplysninger eller dokumenter, der kan 
bidrage til at opklare tilfælde af fejl eller 
forsømmelse i Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer. Når 
sådanne oplysninger eller dokumenter er 
omfattet af national lovgivning om 
behandling af fortrolige oplysninger eller 
af bestemmelser, som forhindrer 
videregivelse, kan den berørte medlemsstat 
give ombudsmanden adgang til disse 
oplysninger eller dokumenter, under 
forudsætning af at ombudsmanden 
forpligter sig til at behandle disse 
oplysninger eller dokumenter efter aftale 
med den afgivende kompetente 
myndighed. Der skal under alle 
omstændigheder gives en beskrivelse af 
dokumentet.

4. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne skal, for så vidt som 
national lovgivning tillader det, på 
anmodning af ombudsmanden eller på eget 
initiativ straks forelægge ombudsmanden 
alle oplysninger eller dokumenter, der kan 
bidrage til at opklare tilfælde af fejl eller 
forsømmelse i Unionens institutioner, 
organer, kontorer eller agenturer. Når 
sådanne oplysninger eller dokumenter er 
omfattet af national lovgivning om 
behandling af fortrolige oplysninger eller 
af bestemmelser, som forhindrer 
videregivelse, kan den berørte medlemsstat 
give ombudsmanden adgang til disse 
oplysninger eller dokumenter, under 
forudsætning af at ombudsmanden 
forpligter sig til at behandle disse 
oplysninger eller dokumenter efter aftale 
med den afgivende kompetente 
myndighed. Der skal under alle 
omstændigheder gives en detaljeret 
beskrivelse af dokumentet og en 
begrundelse for ikke at forelægge det.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. Når det efter en undersøgelse 
konstateres, at der foreligger tilfælde af fejl 
eller forsømmelser, forelægger 
ombudsmanden den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur sagen og fremsætter i 
påkommende tilfælde henstillinger. Den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur fremsætter en 
detaljeret udtalelse over for 
ombudsmanden inden tre måneder. 
Ombudsmanden kan efter anmodning fra 
den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur 
forlænge fristen med højst to måneder. 
Hvis den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur 
ikke afgiver nogen udtalelse inden for 
fristen på tre måneder eller inden for den 
forlængede frist, kan ombudsmanden 
afslutte undersøgelsen uden en sådan 
udtalelse.

6. Når det efter en undersøgelse 
konstateres, at der foreligger tilfælde af fejl 
eller forsømmelser, forelægger 
ombudsmanden den pågældende 
institution, det pågældende organ, kontor 
eller agentur sagen og fremsætter i 
påkommende tilfælde henstillinger. Den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur fremsætter en 
detaljeret udtalelse over for 
ombudsmanden inden tre måneder. 
Ombudsmanden kan efter begrundet 
anmodning fra den pågældende institution, 
det pågældende organ, kontor eller agentur 
forlænge fristen med højst to måneder. 
Hvis den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur 
ikke afgiver nogen udtalelse inden for 
fristen på tre måneder eller inden for den 
forlængede frist, kan ombudsmanden 
afslutte undersøgelsen uden en sådan 
udtalelse.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 3 – stk. 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. Ombudsmanden sender herefter en 
rapport til den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur, og, 
navnlig hvis det er påkrævet i lyset af 
arten eller omfanget af de påviste fejl eller 
forsømmelser, til Europa-Parlamentet. 
Ombudsmanden kan fremsætte 
henstillinger i rapporten. Klageren 
underrettes af ombudsmanden om 
resultatet af undersøgelsen, om den 
pågældende institutions, det pågældende 
organs, kontors eller agenturs udtalelse og 
om eventuelle henstillinger i 
ombudsmandens rapport.

7. Ombudsmanden sender herefter en 
rapport til den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur og 
til Europa-Parlamentet. Ombudsmanden 
kan fremsætte henstillinger i rapporten. 
Klageren underrettes af ombudsmanden 
om resultatet af undersøgelsen, om den 
pågældende institutions, det pågældende 
organs, kontors eller agenturs udtalelse og 
om eventuelle henstillinger i 
ombudsmandens rapport.

Or. en



AM\1176394DA.docx PE635.311v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6.2.2019 A8-0050/33

Ændringsforslag 33
Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, 
Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Sofia 
Sakorafa, Ángela Vallina, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi

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
Bilag – artikel 3 – stk. 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. Så vidt muligt forsøger 
ombudsmanden sammen med den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur at finde en 
løsning, der kan bringe tilfælde af fejl eller 
forsømmelser til ophør og imødekomme 
klagen. Ombudsmanden underretter 
klageren om den foreslåede løsning samt 
de bemærkninger, der eventuelt er fremsat 
af den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur. 
Hvis klageren ønsker det, har klageren ret 
til at fremsætte bemærkninger til 
ombudsmanden.

9. Så vidt muligt forsøger 
ombudsmanden sammen med den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur at finde en 
løsning, der kan bringe tilfælde af fejl eller 
forsømmelser til ophør og imødekomme 
klagen. Ombudsmanden underretter 
klageren om den foreslåede løsning samt 
de bemærkninger, der eventuelt er fremsat 
af den pågældende institution, det 
pågældende organ, kontor eller agentur. 
Hvis klageren ønsker det, har klageren ret 
til når som helst at fremsætte 
bemærkninger til ombudsmanden eller til 
at forelægge yderligere oplysninger, som 
ikke var kendte på tidspunktet for 
indgivelsen af klagen.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Hvis ombudsmanden i forbindelse med en 
undersøgelse får kendskab til forhold, som 
efter ombudsmandens opfattelse kan falde 
ind under strafferetten, skal 
ombudsmanden underrette de kompetente 
nationale myndigheder samt Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig og Den Europæiske 
Anklagemyndighed, for så vidt som det 
pågældende forhold falder ind under deres 
ansvarsområde. Ombudsmanden 
underretter i givet fald også den eller det af 
Unionens institutioner, organer, kontorer 
eller agenturer, hvor den pågældende 
tjenestemand eller ansatte arbejder, og den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur kan eventuelt 
anvende artikel 17, stk. 2, i protokol nr. 7 
vedrørende Den Europæiske Unions 
privilegier og immuniteter.

Hvis ombudsmanden i forbindelse med en 
undersøgelse får kendskab til forhold, som 
efter ombudsmandens opfattelse kan falde 
ind under strafferetten, skal 
ombudsmanden underrette de kompetente 
nationale myndigheder samt Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig og Den Europæiske 
Anklagemyndighed, for så vidt som det 
pågældende forhold falder ind under deres 
ansvarsområde, og følgelig udvikle 
strategiske partnerskaber med disse 
agenturer. Ombudsmanden underretter i 
givet fald også den eller det af Unionens 
institutioner, organer, kontorer eller 
agenturer, hvor den pågældende 
tjenestemand eller ansatte arbejder, og den 
pågældende institution, det pågældende 
organ, kontor eller agentur kan eventuelt 
anvende artikel 17, stk. 2, i protokol nr. 7 
vedrørende Den Europæiske Unions 
privilegier og immuniteter.
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Forslag til beslutning
Bilag – artikel 5 – stk. 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ombudsmanden og dennes personale 
behandler begæringer om aktindsigt, 
bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 
4, stk. 1, i overensstemmelse med 
betingelserne og begrænsningerne i 
forordning (EF) nr. 1049/2001.

Ombudsmanden og dennes personale 
behandler begæringer om aktindsigt i 
overensstemmelse med betingelserne og 
begrænsningerne i forordning (EF) nr. 
1049/2001.
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