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

Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 3 – stycke 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

Tjänstemän och övriga anställda vid 
unionens institutioner, organ och byråer 
ska på ombudsmannens begäran vittna om 
förhållanden som rör en pågående 
undersökning av ombudsmannen. De ska 
yttra sig på sin institutions, sitt organs eller 
sin byrås vägnar. De ska fortsätta att vara 
bundna av de förpliktelser som följer av de 
för dem gällande föreskrifterna.

Tjänstemän och övriga anställda vid 
unionens institutioner, organ och byråer 
ska på ombudsmannens begäran vittna om 
förhållanden som rör en pågående 
undersökning av ombudsmannen. De ska 
yttra sig på sin institutions, sitt organs eller 
sin byrås vägnar. De ska fortsätta att vara 
bundna av de förpliktelser som följer av de 
för dem gällande föreskrifterna. När de är 
bundna av tystnadsplikt, ska detta inte 
tolkas som att den också utvidgas till 
uppgifter av relevans för klagomål eller 
undersökningar som rör trakasserier eller 
administrativa missförhållanden.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. I den mån som deras nationella 
lagstiftning tillåter det, ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, på 
begäran av ombudsmannen eller på eget 
initiativ, snarast till ombudsmannen 
överlämna alla uppgifter eller handlingar 
som kan bidra till att reda ut fall av 
administrativa missförhållanden i 
verksamheten inom unionens institutioner, 
organ eller byråer. Om sådana uppgifter 
eller handlingar omfattas av nationell 
lagstiftning om hantering av konfidentiell 
information eller av bestämmelser som 
hindrar dess spridning, får den berörda 
medlemsstaten tillåta ombudsmannen att ta 
del av dessa uppgifter eller handlingar 
under förutsättning att ombudsmannen åtar 
sig att hantera dem i överenskommelse 
med den behöriga myndighet som lämnade 
dem. En beskrivning av handlingen ska 
under alla omständigheter lämnas.

4. I den mån som deras nationella 
lagstiftning tillåter det, ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, på 
begäran av ombudsmannen eller på eget 
initiativ, snarast till ombudsmannen 
överlämna alla uppgifter eller handlingar 
som kan bidra till att reda ut fall av 
administrativa missförhållanden i 
verksamheten inom unionens institutioner, 
organ eller byråer. Om sådana uppgifter 
eller handlingar omfattas av nationell 
lagstiftning om hantering av konfidentiell 
information eller av bestämmelser som 
hindrar dess spridning, får den berörda 
medlemsstaten tillåta ombudsmannen att ta 
del av dessa uppgifter eller handlingar 
under förutsättning att ombudsmannen åtar 
sig att hantera dem i överenskommelse 
med den behöriga myndighet som lämnade 
dem. En utförlig beskrivning av 
handlingen och en motivering till varför 
den inte överlämnas ska under alla 
omständigheter lämnas.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Om fall av administrativa 
missförhållanden konstateras efter en 
undersökning, ska ombudsmannen 
meddela institutionen, organet eller byrån i 
fråga, och när så är lämpligt utfärda 
rekommendationer. Institutionen, organet 
eller byrån ska inom tre månader sända ett 
detaljerat yttrande till ombudsmannen. 
Ombudsmannen får på begäran av 
institutionen, organet eller byrån i fråga 
bevilja en förlängning, som inte får vara 
längre än två månader. Om institutionen, 
organet eller byrån i fråga inte avger något 
yttrande inom tidsfristen på tre månader 
eller inom den förlängda tidsfristen, får 
ombudsmannen avsluta undersökningen 
utan ett sådant yttrande.

6. Om fall av administrativa 
missförhållanden konstateras efter en 
undersökning, ska ombudsmannen 
meddela institutionen, organet eller byrån i 
fråga, och när så är lämpligt utfärda 
rekommendationer. Institutionen, organet 
eller byrån ska inom tre månader sända ett 
detaljerat yttrande till ombudsmannen. 
Ombudsmannen får på motiverad begäran 
av institutionen, organet eller byrån i fråga 
bevilja en förlängning, som inte får vara 
längre än två månader. Om institutionen, 
organet eller byrån i fråga inte avger något 
yttrande inom tidsfristen på tre månader 
eller inom den förlängda tidsfristen, får 
ombudsmannen avsluta undersökningen 
utan ett sådant yttrande.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Ombudsmannen ska därefter 
överlämna en rapport till institutionen, 
organet eller byrån i fråga och, i synnerhet 
om arten eller omfattningen av det fall av 
missförhållande som upptäckts så kräver, 
till Europaparlamentet. Rapporten får 
innehålla rekommendationer. 
Ombudsmannen ska underrätta klaganden 
om undersökningens resultat, om yttrandet 
från institutionen, organet eller byrån i 
fråga samt om ombudsmannens 
rekommendationer i rapporten.

7. Ombudsmannen ska därefter 
överlämna en rapport till institutionen, 
organet eller byrån i fråga och till 
Europaparlamentet. Rapporten får 
innehålla rekommendationer. 
Ombudsmannen ska underrätta klaganden 
om undersökningens resultat, om yttrandet 
från institutionen, organet eller byrån i 
fråga samt om ombudsmannens 
rekommendationer i rapporten.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 3 – punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Ombudsmannen ska, så långt det är 
möjligt, försöka att tillsammans med 
institutionen, organet eller byrån i fråga nå 
en lösning som undanröjer det 
administrativa missförhållandet och som 
tillgodoser klagomålet. Ombudsmannen 
ska underrätta klaganden om den 
föreslagna lösningen tillsammans med 
eventuella kommentarer från institutionen, 
organet eller byrån i fråga. Om den 
klagande så önskar ska klaganden ha rätt 
att inkomma med synpunkter till 
ombudsmannen.

9. Ombudsmannen ska, så långt det är 
möjligt, försöka att tillsammans med 
institutionen, organet eller byrån i fråga nå 
en lösning som undanröjer det 
administrativa missförhållandet och som 
tillgodoser klagomålet. Ombudsmannen 
ska underrätta klaganden om den 
föreslagna lösningen tillsammans med 
eventuella kommentarer från institutionen, 
organet eller byrån i fråga. Om den 
klagande så önskar ska klaganden ha rätt 
att när som helst inkomma med 
synpunkter, eller ytterligare uppgifter som 
inte var kända vid tiden för inlämnandet, 
till ombudsmannen.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Om ombudsmannen anser att förhållanden 
som upptäckts vid en undersökning kan 
omfattas av straffrättslig lagstiftning, ska 
ombudsmannen underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna och, i den mån 
fallet ligger inom deras 
befogenhetsområde, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och Europeiska 
åklagarmyndigheten. Om så är lämpligt ska 
ombudsmannen även underrätta den 
unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som har maktbefogenheter över 
tjänstemannen eller den anställde i fråga, 
som eventuellt kan åberopa artikel 17 
andra stycket i protokoll nr 7 om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier.

Om ombudsmannen anser att förhållanden 
som upptäckts vid en undersökning kan 
omfattas av straffrättslig lagstiftning, ska 
ombudsmannen underrätta de behöriga 
nationella myndigheterna och, i den mån 
fallet ligger inom deras 
befogenhetsområde, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och Europeiska 
åklagarmyndigheten, och följaktligen 
utveckla strategiska partnerskap med 
dessa byråer. Om så är lämpligt ska 
ombudsmannen även underrätta den 
unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som har maktbefogenheter över 
tjänstemannen eller den anställde i fråga, 
som eventuellt kan åberopa artikel 17 
andra stycket i protokoll nr 7 om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier.
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Förslag till resolution
Bilaga – artikel 5 – punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ombudsmannen och ombudsmannens 
personal ska hantera allmänhetens 
begäranden om tillgång till handlingar, 
utöver vad som avses i artikel 4.1, i 
enlighet med de villkor och begränsningar 
som föreskrivs i förordning (EG) nr 
1049/2001.

Ombudsmannen och ombudsmannens 
personal ska hantera allmänhetens 
begäranden om tillgång till handlingar i 
enlighet med de villkor och begränsningar 
som föreskrivs i förordning (EG) nr 
1049/2001.
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