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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att ombudsmannens stadga ska 
uppdateras före utgången av denna valperiod för att säkerställa att det nya mandatet, som ska 
inledas omedelbart efter valet till Europaparlamentet 2019, omfattar eventuella nya eller 
ändrade arbetsuppgifter redan från början.

Den senaste översynen av stadgan gjordes för tio år sedan (2008) och sedan dess har 
Lissabonfördraget trätt i kraft. Under de senaste tio åren har ombudsmannens roll befästs och 
stärkts, framför allt tack vare det outtröttliga arbete som utförts av de personer som innehaft 
ämbetet. Vi står nu inför nya realiteter och utmaningar och nya förväntningar från 
medborgarna och från parlamentet på en rad viktiga områden där det finns behov av 
förbättringar.

När det gäller genomförandet av den grundläggande rätten till tillgång till handlingar har 
parlamentet noterat att medborgarna visserligen har rätt att överklaga avslag eller delvisa 
avslag vid EU-domstolen, men att detta förfarande är dyrt och tidskrävande och kräver 
formellt juridiskt ombud. Europaparlamentet har därför i en rad resolutioner rekommenderat 
att ombudsmannen bör kunna fatta bindande beslut om tillgång till handlingar så att 
allmänhetens rätt till tillgång till Europeiska unionens handlingar ges största möjliga effekt.

Det behöver också förtydligas att ombudsmannens kansli omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas 
handlingar, och därför tas ytterligare presumtioner om sekretess bort för vissa kategorier av 
information. 

Ändringar föreslås för att säkerställa att information som klassats som känslig i enlighet med 
artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska utbytas med ombudsmannen i enlighet med 
gällande säkerhetsbestämmelser. För att ombudsmannens undersökningar ska bli effektivare 
bör EU-anställda när de avlägger vittnesmål inte omfattas av tystnadsplikt.

Klargöranden föreslås för att säkerställa att EU-institutionernas underlåtenhet att följa EU-
domstolens domar eller det faktum att de dröjer för länge med att följa dem också kan 
betraktas som en källa till fel eller försummelser1. Fördelningen av befogenheter mellan 
ombudsmannen och rättsväsendet, liksom förenligheten mellan deras förfaranden, klargörs 
också, och ändringar av stadgan görs för att säkerställa att ombudsmannen kan få möjlighet 
att ingripa i rättsliga ärenden vid Europeiska unionens domstol på samma sätt som andra EU-
institutioner.

Det görs också ändringar för att säkerställa att ombudsmannen har rätt att vid behov infinna 
sig i Europaparlamentet, bland annat tillsammans med andra institutioner som kan vara 
föremål för särskilda eller strategiska undersökningar.

Inom känsliga områden, till exempel skydd för visselblåsare eller trakasserier på 
arbetsplatsen, som kan bli en källa till fel eller försummelser om de inte sköts på lämpligt sätt 
                                               
1 Definitionen av fel eller försummelser, dvs. administrativa missförhållanden, är enligt den första Europeiska 
ombudsmannen Jacob Söderman följande: ”Administrativa missförhållanden föreligger när ett offentligt organ 
underlåter att agera i enlighet med en regel eller princip som är bindande för det”. 
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av EU:s institutioner, organ och byråer läggs det slutligen fram förslag för att säkerställa att 
ombudsmannen har en rådgivande funktion i dessa fall och får en motsvarande ökning av 
resurser som kan behövas till följd av detta.

När det gäller trakasserier på arbetsplatsen föreslås ändringar för att säkerställa att 
ombudsmannen kan undersöka hur politiken för att motverka trakasserier tillämpas i 
praktiken och vid behov lämna rekommendationer. Ombudsmannen bör även kunna ge råd till 
EU-anställda som anser att de utsätts för trakasserier. Ett påskyndat förfarande för ärenden 
som rör sexuella trakasserier kan också övervägas – återigen skulle denna tjänst vara beroende 
av att man har lämpliga resurser. 

När det gäller skyddet av visselblåsare har ombudsmannen redan undersökt strategierna för att 
skydda visselblåsare inom nio viktiga EU-insitutioner. Det är viktigt att se till att 
ombudsmannen kan fortsätta att göra detta, men också att hon kan ge råd till potentiella 
visselblåsare om hur och i vilken utsträckning de kan skyddas om de lämnar ut uppgifter i 
allmänhetens intresse. Om en EU-förordning om visselblåsning skulle träda i kraft förväntas 
ombudsmannen också kunna erbjuda en rådgivningstjänst för EU-medborgare som är osäkra 
på om EU:s bestämmelser om skydd av visselblåsare skulle gälla för dem eller inte. 

Det hänvisas specifikt till behovet av att aktivt övervaka eventuella intressekonflikter. 
Opartiskhet måste säkerställas, och detta är en uppgift som omfattas av ombudsmannens 
behörighet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Ombudsmannens stadga
Titel

Nuvarande text Ändringsförslag

Europaparlamentets beslut om föreskrifter 
och allmänna villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning (1).

Europaparlamentets förordning om 
föreskrifter och allmänna villkor för 
ombudsmannens ämbetsutövning(1).

Motivering

Detta är en bindande lagstiftningsakt i form av en förordning, i enlighet med bestämmelserna 
i Lissabonfördraget.
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Ändringsförslag 2

Ombudsmannens stadga
Beaktandeled 1

Nuvarande text Ändringsförslag

med beaktande av fördragen om 
upprättandet av Europeiska 
gemenskaperna särskilt artikel 195.4 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen samt artikel 107d.4 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

med beaktande av fördragen om 
upprättandet av Europeiska unionen,
särskilt artikel 228.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och
artikel 106a.1 i fördraget om upprättandet 
av Europeiska atomenergigemenskapen,

Motivering

Gemenskapen ändras till unionen i hela texten så att den anpassas till fördragens nuvarande 
terminologi.

Ändringsförslag 3

Ombudsmannens stadga
Skäl 1a (nytt)

Nuvarande text Ändringsförslag

Genom de konstitutionella fördragen 
inrättas en ombudsmannainstitution. 
Eftersom det är mycket viktigt att 
säkerställa ett könsneutralt språk vid alla 
institutioner förefaller ombudsperson 
vara ett lämpligare namn på institutionen.

Motivering

The European Institute for Gender Equality defined gender-neutral language as language 
that is not gender-specific and which considers people in general, with no reference to women 
and men. Gender-neutral language is a generic term covering the use of non-sexist language, 
inclusive language or gender-fair language. The purpose of gender-neutral language is to 
avoid word choices which may be interpreted as biased, discriminatory or demeaning by 
implying that one sex or social gender is the norm. Using gender-fair and inclusive language 
also helps reduce gender stereotyping, promotes social change and contributes to achieving 
gender equality. Having the first woman serve at the post, bear the title Ombudsman is 
derogative.
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Ändringsförslag 4

Ombudsmannens stadga
Skäl 3

Nuvarande text Ändringsförslag

Ombudsmannen, som även kan handla på 
eget initiativ, måste ha tillgång till allt som 
behövs för ämbetsutövningen. Därför 
måste gemenskapens institutioner och 
organ på ombudsmannens begäran 
tillhandahålla all information som begärs 
om det inte finns vederbörligen fullgoda 
skäl för sekretess och utan att det påverkar 
ombudsmannens förpliktelse att inte 
avslöja sådan information; Tillgången till 
sekretessbelagd information eller 
sekretessbelagda dokument, särskilt 
känsliga handlingar i den mening som 
avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 
1049/2001(2), bör vara förenlig med 
säkerhetsbestämmelserna för 
unionsinstitutionen eller unionsorganet i 
fråga. Institutioner och organ som 
tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar enligt artikel 3.2 första
stycket bör underrätta ombudsmannen om 
att de är sekretessbelagda. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna i första 
stycket bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen eller 
organet i fråga om villkoren för hantering 
av sekretessbelagd information eller 
sekretessbelagda dokument och annan 
information som omfattas av 
tystnadsplikt. Om ombudsmannen inte får 
den begärda hjälpen ska ombudsmannen 
underrätta Europaparlamentet, som vidtar 
lämpliga åtgärder.

Ombudsmannen, som även kan handla på 
eget initiativ, måste ha tillgång till allt som 
behövs för ämbetsutövningen. Därför 
måste unionens institutioner och organ på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all 
information som begärs och utan att det 
påverkar ombudsmannens skyldigheter 
enligt förordning (EG) nr 1049/2001.
Tillgången till sekretessbelagd information 
eller sekretessbelagda dokument, särskilt 
känsliga handlingar i den mening som 
avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 
1049/2001(2), bör vara förenlig med 
säkerhetsbestämmelserna för 
unionsinstitutionen eller unionsorganet i 
fråga. Institutioner och organ som 
tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter 
eller handlingar enligt artikel 3.2 första 
stycket bör underrätta ombudsmannen om 
att de är sekretessbelagda. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna i artikel 
3.2 första stycket bör ombudsmannen i 
förväg ha kommit överens med 
institutionen eller organet i fråga om 
villkoren för hantering av sekretessbelagd 
information eller sekretessbelagda 
dokument. Om ombudsmannen inte får den 
begärda hjälpen ska ombudsmannen 
underrätta Europaparlamentet, som vidtar 
lämpliga åtgärder.

Motivering

De språkliga ändringarna syftar till att göra texten mer könsneutral, och de bör göras i hela 
texten. Dessutom behöver det göras ändringar för att klargöra att ombudsmannen omfattas 
av förordning (EG) nr 1049/2001 och för att undvika att tystnadsplikten behandlas som en 
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särskild kategori av information som förväntas undanhållas.

Ändringsförslag 5

Ombudsmannens stadga
Skäl 7

Nuvarande text Ändringsförslag

I början av varje mandatperiod och för hela 
dess längd bör Europaparlamentet till 
ombudsman utse en person som är 
medborgare i unionen och som uppvisar 
alla erforderliga bevis för oavhängighet 
och kompetens.

I början av varje mandatperiod och för hela 
dess längd bör Europaparlamentet till 
ombudsman utse en person som är 
medborgare i unionen och som uppvisar 
alla erforderliga bevis för oavhängighet 
och kompetens och som inte har haft ett 
politiskt uppdrag på nationell 
ministernivå eller vid EU-institutionerna.

Ändringsförslag 6

Ombudsmannens stadga
Skäl 10

Nuvarande text Ändringsförslag

Bestämmelser bör fastställas för tjänstemän 
och andra anställda vid ombudsmannens 
kansli som bistår honom samt för 
verksamhetens budget. Ombudsmannen 
bör ha samma säte som Europaparlamentet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Det nuvarande sätet har gjort det möjligt för Europeiska ombudsmannen att utföra sina 
uppgifter på ett effektivt och oberoende sätt.

Ändringsförslag 7

Ombudsmannens stadga
Skäl 11
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Nuvarande text Ändringsförslag

Det är ombudsmannens uppgift att anta 
bestämmelser för genomförandet av detta 
beslut. Dessutom bör vissa 
övergångsbestämmelser fastställas för den 
första ombudsman som utses efter det att 
Fördraget om Europeiska unionen har 
trätt i kraft.

Det är ombudsmannens uppgift att anta 
bestämmelser för genomförandet av detta 
beslut.

Motivering

Denna övergångsbestämmelse behövs inte längre eftersom Lissabonfördraget redan har trätt 
i kraft. 

Ändringsförslag 8

Ombudsmannens stadga
Artikel 1 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Ombudsmannen ska utöva sitt 
ämbete i enlighet med de befogenheter som 
fördragen ger gemenskapens institutioner 
och organ.

2. Ombudsmannen ska utöva sitt 
ämbete i enlighet med de befogenheter som 
fördragen ger unionens institutioner och 
organ, särskilt artiklarna 20.2 d, 24 och 
228 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och artiklarna 41 och 43 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Ombudsmannen ska utöva sitt ämbete i 
syfte att säkerställa full respekt för rätten 
till god förvaltning och insyn och 
demokrati i beslutsprocesserna vid 
unionens institutioner, organ och byråer.

Ändringsförslag 9

Ombudsmannens stadga
Artikel 1 – punkt 3
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Nuvarande text Ändringsförslag

3. Ombudsmannen får inte ingripa i 
mål som är anhängiga vid domstol eller
ifrågasätta domstolsavgöranden.

3. Ombudsmannen får inte ingripa i 
mål som är anhängiga vid nationell 
domstol och kan inte ifrågasätta 
domstolsavgöranden. Ombudsmannens får 
ingripa i mål som är anhängiga vid 
Europeiska unionens domstol i enlighet 
med artikel 40 i stadgan för Europeiska 
unionens domstol.

Ändringsförslag 10

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Varje unionsmedborgare eller varje 
fysisk eller juridisk person som har sitt 
hemvist eller säte i en av unionens 
medlemsstater kan antingen direkt eller 
genom en ledamot av Europaparlamentet 
inge ett klagomål till ombudsmannen 
gällande fel eller försummelser i samband 
med verksamheten inom gemenskapens
institutioner och organ med undantag av 
domstolen och förstainstansrätten i deras 
rättsliga funktion. Ombudsmannen ska 
underrätta institutionen eller organet i fråga 
så snart ett klagomål inges.

2. Varje unionsmedborgare eller varje 
fysisk eller juridisk person som har sitt 
hemvist eller säte i en av unionens 
medlemsstater, kan antingen direkt eller 
genom en ledamot av Europaparlamentet,
inge ett klagomål till ombudsmannen 
gällande fel eller försummelser i samband 
med verksamheten inom unionens
institutioner och organ, med undantag av 
domstolen och förstainstansrätten i deras 
rättsliga funktion. Ombudsmannen ska 
underrätta institutionen eller organet i fråga 
så snart ett klagomål inges, enligt EU:s 
regler för uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 11

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 4

Nuvarande text Ändringsförslag

4. Ett klagomål skall göras inom två
år från den dag då omständigheterna på 
vilka klagomålet grundar sig blev kända av 
den person som framför klagomålet och 

4. Ett klagomål skall göras inom tre år 
från den dag då omständigheterna på vilka 
klagomålet grundar sig blev kända av den 
person som framför klagomålet, och måste 
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måste föregås av lämpliga hänvändelser till 
de berörda institutionerna och organen.

föregås av lämpliga hänvändelser till de 
berörda institutionerna och organen.

Motivering

Syftet med ändringen är att ge klagande mer tid på sig att inge klagomål med tanke på den 
totala tid kontakterna med institutionerna tar i dag.

Ändringsförslag 12

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 7

Nuvarande text Ändringsförslag

7. När ombudsmannen måste avvisa
ett klagomål eller avbryta sin 
undersökning på grund av pågående eller 
avslutade rättsliga åtgärder rörande 
omständigheter som tagits upp i ett 
klagomål skall resultatet av de 
undersökningar som redan är gjorda 
arkiveras utan ytterligare åtgärder.

7. Ombudsmannen ska skjuta upp 
behandlingen av ett klagomål medan de 
påstådda förhållandena är föremål för 
rättsliga åtgärder. Ombudsmannen får 
lämna rekommendationer om resultaten 
visar att en unionsinstitutions, ett 
unionsorgans eller en unionsbyrås 
underlåtenhet att på ett korrekt sätt 
verkställa en dom från Europeiska 
unionens domstol kan utgöra fel eller 
försummelser.

Ändringsförslag 13

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 8

Nuvarande text Ändringsförslag

8. Klagomål som rör 
arbetsförhållanden mellan unionens 
institutioner och organ och deras 
tjänstemän och annan personal får inte 
inges till ombudsmannen om inte alla 
andra möjligheter att framföra interna 
administrativa önskemål och klagomål, 
särskilt förfarandena som avses i artikel 
90.1-2 i tjänsteföreskrifterna, har uttömts 
av den berörda personen och tidsfristerna 

8. Klagomål som rör 
arbetsförhållanden mellan unionens 
institutioner och organ och deras 
tjänstemän och annan personal får inte 
inges till ombudsmannen om inte alla 
andra möjligheter att framföra interna 
administrativa önskemål och klagomål, i 
tillämpliga fall särskilt de förfaranden
som avses i artikel 90.1 och 90.2 i 
tjänsteföreskrifterna, har uttömts av den 
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för svar från den myndighet till vilken 
hänvändelse har gjorts har gått ut.

berörda personen eller tidsfristerna för svar 
från den myndighet till vilken hänvändelse 
har gjorts har gått ut eller om en annan 
person som arbetar för unionens 
institutioner inte kan använda sig av 
dessa förfaranden på grund av status.
Särskilda undantag får också föreskrivas i 
fall av trakasserier, särskilt sexuella 
trakasserier.

Ändringsförslag 14

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 9

Nuvarande text Ändringsförslag

9. Ombudsmannen skall snarast 
möjligt underrätta den person som har 
framfört klagomålet om vilka åtgärder som 
vidtagits. 

9. Ombudsmannen ska snarast 
möjligt, dock senast inom två månader,
underrätta den person som har framfört 
klagomålet om vilka åtgärder som 
vidtagits. 

Ändringsförslag 15

Ombudsmannens stadga
Artikel 2 – punkt 9a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

9a. Ombudsmannen kan bli föremål 
för en talan om underlåtenhet att agera i 
enlighet med artikel 265 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 16

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ombudsmannen skall på eget 1. Ombudsmannen ska ges 
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initiativ eller på grund av ett klagomål 
genomföra alla undersökningar som finnes 
vara berättigade för att reda ut misstänkta 
fel eller försummelser i samband med 
verksamheten inom gemenskapens
institutioner och organ. Ombudsmannen 
skall underrätta den berörda institutionen 
eller det berörda organet om detta och de 
kan ge alla relevanta upplysningar.

befogenhet att på eget initiativ eller på 
grund av ett klagomål genomföra alla 
undersökningar som han eller hon finner
berättigade för att reda ut misstänkta fel 
eller försummelser i samband med 
verksamheten inom unionens institutioner 
och organ, utan att föregående 
godkännande krävs. Berörda institutioner 
eller organ får informeras i god tid och 
uppmanas att översända användbara 
kommentarer eller bevismaterial. 

Ändringsförslag 17

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

1a. Ombudsmannen får, utan att det 
påverkar hans eller hennes ordinarie 
ämbetsutövning vid hantering av 
klagomål, genomföra undersökningar på 
eget initiativ av mer strategisk natur för 
att identifiera och bekämpa systematiska 
fel och försummelser och främja bästa 
administrativa praxis inom unionens 
institutioner, organ och byråer och för att 
aktivt ta itu med strukturella frågor av 
allmänt intresse som kan påverka en god 
förvaltning, insyn och en demokratisk 
beslutsprocess.

Ombudsmannen får inleda strukturerade 
och regelbundna dialoger med 
institutionerna och anordna offentliga 
samråd för att inhämta synpunkter och 
bevisning innan han eller hon utfärdar 
rekommendationer eller i ett senare skede, 
liksom systematiskt analysera och bedöma 
framstegen vid den berörda institutionen.
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Ändringsförslag 18

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Gemenskapens institutioner och 
organ skall förse ombudsmannen med all 
information som begärs av dem och ge 
ombudsmannen tillgång till relevanta 
dokument. Tillgången till sekretessbelagd 
information eller sekretessbelagda 
dokument, särskilt känsliga handlingar i 
den mening som avses i artikel 9 i 
förordning (EG) nr 1049/2001, ska vara 
förenlig med säkerhetsbestämmelserna för 
gemenskapsinstitutionen eller 
gemenskapsorganet i fråga.

2. Unionens institutioner och organ 
ska förse ombudsmannen med all 
information som begärs av dem och ge 
ombudsmannen tillgång till relevanta 
dokument. Tillgången till sekretessbelagd 
information eller sekretessbelagda 
dokument, särskilt känsliga handlingar i 
den mening som avses i artikel 9 i 
förordning (EG) nr 1049/2001, ska vara 
förenlig med säkerhetsbestämmelserna för 
unionsinstitutionen eller unionsorganet i 
fråga.

Institutioner och organ som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
enligt stycket ovan ska underrätta 
ombudsmannen om att de är 
sekretessbelagda.

Institutioner och organ som tillhandahåller 
sekretessbelagda uppgifter eller handlingar 
enligt stycket ovan ska underrätta 
ombudsmannen i förväg om att de är 
sekretessbelagda.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 
första stycket ska ombudsmannen i förväg 
ha kommit överens med institutionen eller
organet i fråga om villkoren för hantering 
av sekretessbelagd information eller 
sekretessbelagda dokument och annan 
information som omfattas av 
tystnadsplikt.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 
första stycket ska ombudsmannen i förväg 
ha kommit överens med institutionen eller 
organet i fråga om villkoren för hantering 
av sekretessbelagd information eller 
sekretessbelagda dokument.

Institutionerna eller organen i fråga ska ge 
ombudsmannen tillgång till dokument som 
härrör från en medlemsstat och som är
hemliga enligt lag eller andra författningar 
endast om den medlemsstaten på förhand 
har givit sitt godkännande.

Institutionerna eller organen i fråga ska ge 
ombudsmannen tillgång till dokument som 
härrör från en medlemsstat och som är 
hemliga enligt lag eller andra författningar 
endast efter det att ombudsmannen har 
infört lämpliga åtgärder och garantier för 
hantering av handlingar som säkerställer 
en likvärdig sekretessnivå, i enlighet med 
artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001 
och i enlighet med 
säkerhetsbestämmelserna för den berörda 
unionsinstitutionen eller det berörda 
unionsorganet.

De ska ge tillgång till andra dokument som De ska ge tillgång till andra dokument som 
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härrör från en medlemsstat efter att ha 
informerat medlemsstaten i fråga.

härrör från en medlemsstat efter att ha 
informerat medlemsstaten i fråga.

I båda fallen får ombudsmannen i enlighet 
med artikel 4 inte avslöja innehållet i 
sådana dokument.

I båda fallen ska ombudsmannen i enlighet 
med artikel 4 respektera tillämpningen av 
förordning (EG) nr 1049/2001. 

Tjänstemän och andra anställda inom 
gemenskapens institutioner och organ ska 
avlägga vittnesmål på begäran av 
ombudsmannen; de ska fortfarande vara 
bundna av de relevanta reglerna i 
tjänsteföreskrifterna, i synnerhet ska de 
ha fortsatt tystnadsplikt.

Tjänstemän och övriga anställda inom 
unionens institutioner, organ och byråer
ska avlägga vittnesmål på begäran av 
ombudsmannen.

Ändringsförslag 19

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 3

Nuvarande text Ändringsförslag

3. På begäran av ombudsmannen 
måste medlemsstaternas myndigheter via 
medlemsstaternas beskickningar vid 
Europeiska gemenskaperna tillhandahålla
all information som kan bidra till att reda 
ut misstänkta fel eller försummelser i 
samband med verksamheten inom 
gemenskapens institutioner och organ
utom när sådan information omfattas av 
lagar och andra författningar om sekretess 
eller av bestämmelser som hindrar dess 
spridning. I det senare fallet kan dock den 
berörda medlemsstaten tillåta 
ombudsmannen att ta del av 
informationen under förutsättning att han 
förbinder sig att inte avslöja den.

3. På begäran av ombudsmannen ska
medlemsstaternas myndigheter via 
medlemsstaternas beskickningar vid 
Europeiska unionen förse honom eller 
henne med all information som kan bidra 
till att reda ut misstänkta fel eller 
försummelser i samband med 
verksamheten inom unionens institutioner 
och organ. Den berörda medlemsstaten 
kan låta ombudsmannen ta del av
information som omfattas av lagar och 
andra författningar om sekretess efter en 
överenskommelse om lämplig hantering 
av känslig information. En utförlig 
beskrivning av dokumentet ska under alla 
omständigheter lämnas.

Ändringsförslag 20

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 4
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Nuvarande text Ändringsförslag

4. Om ombudsmannen inte får den 
begärda hjälpen ska parlamentet 
underrättas. Parlamentet ska vidta 
lämpliga åtgärder.

4. Om ombudsmannen inte får den 
begärda hjälpen ska han eller hon 
underrätta Europaparlamentet, som ska 
vidta lämpliga åtgärder, bland annat 
säkerställa ombudsmannens närvaro vid 
utskottssammanträden och andra möten 
eller utfrågningar.

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt för ombudsmannen att i högre grad närvara i parlamentet, 
vilket redan föreskrivs i artikel 220.2 i Europaparlamentets arbetsordning1. 

Ändringsförslag 21

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

4a. Om så är lämpligt kan 
ombudsmannen begära att få inställa sig 
eller uppmanas att inställa sig i det 
ansvariga parlamentsutskottet med 
anledning av sin ämbetsutövning. När 
denna begäran avser en pågående 
undersökning kan den berörda 
institutionen begära att få inställa sig 
eller uppmanas att inställa sig 
tillsammans med ombudsmannen. 

Ändringsförslag 22

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 6

                                               
1 Artikel 220: Ombudsmannens verksamhet

”2. Ombudsmannen får också lämna information till ansvarigt utskott på begäran av detta eller på eget 
initiativ höras av det ansvariga utskottet.”
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Nuvarande text Ändringsförslag

6. Om ombudsmannen upptäcker fall 
av fel eller försummelse skall han meddela 
institutionen eller organet i fråga, och när 
så är lämpligt föreslå rekommendationer. 
Institutionen eller organet skall inom tre 
månader sända ett detaljerat yttrande till 
ombudsmannen.

6. Om ombudsmannen upptäcker fall 
av fel eller försummelse ska han eller hon
meddela institutionen eller organet i fråga, 
och föreslå rekommendationer. 
Institutionen eller organet ska inom tre 
månader sända ett detaljerat yttrande till 
ombudsmannen.

Ändringsförslag 23

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 7

Nuvarande text Ändringsförslag

7. Ombudsmannen ska sedan sända en 
rapport till Europaparlamentet och till 
institutionen eller organet i fråga. 
Rapporten får innehålla 
rekommendationer. Ombudsmannen skall 
underrätta den person som inlämnat 
klagomålet om undersökningens resultat, 
om yttrandet från institutionen eller organet 
i fråga samt om ombudsmannens 
rekommendationer.

7. Ombudsmannen får sedan sända en 
rapport till Europaparlamentet och till 
institutionen eller organet i fråga. 
Rapporten får innehålla 
rekommendationer. Ombudsmannen skall 
underrätta den person som inlämnat 
klagomålet om undersökningens resultat, 
om yttrandet från institutionen eller organet 
i fråga samt om ombudsmannens 
rekommendationer. Om så är lämpligt kan 
ombudsmannen begära att få inställa sig 
eller uppmanas att inställa sig i 
Europaparlamentets plenarförsamling. 

Ändringsförslag 24

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 8

Nuvarande text Ändringsförslag

8. Vid slutet av varje årlig session ska 
ombudsmannen överlämna en rapport om 
sina undersökningsresultat till 
Europaparlamentet.

8. Vid slutet av varje årlig session ska 
ombudsmannen överlämna en rapport om 
sina undersökningsresultat till 
Europaparlamentet, inbegripet en 
bedömning av om ombudsmannen har 
tillräckliga resurser för sin 
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ämbetsutövning.

Motivering

Detta är ett försök att se till att det finns tillräckliga resurser för det förfarande som avses i 
artikel 11.2 i den nuvarande stadgan när det gäller antalet anställda som arbetar för 
ombudsmannen.

Ändringsförslag 25

Ombudsmannens stadga
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

8a. Ombudsmannen ska kunna lägga 
fram styrkande bevisning om misskötsel 
av EU:s budget för Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) för 
ytterligare utredning och Europeiska 
åklagarmyndigheten och utveckla 
strategiska partnerskap i detta hänseende.

Ändringsförslag 26

Ombudsmannens stadga
Artikel 4 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ombudsmannen och dennes 
personal, på vilka artikel 287 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen och artikel 194 i fördraget 
om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen ska tillämpas, 
får inte avslöja information eller innehåll 
i dokument som de får tillgång till i sina 
undersökningar. Framför allt får de inte 
avslöja sekretessbelagd information eller 
innehåll i dokument som överlämnats till 
ombudsmannen, i synnerhet inte känsliga 
handlingar i den mening som avses i 
artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, 

utgår
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eller dokument som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter liksom sådan information 
som kan skada den person som har 
lämnat in klagomålet eller någon annan 
inblandad person, dock utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 2.

Motivering

Ombudsmannen omfattas av förordning (EG) nr 1049/2001 precis som alla övriga 
institutioner, och detta bör därför ändras i stället för att utgöra ett särskilt undantag som 
endast gäller ombudsmannens undersökningar.

Ändringsförslag 27

Ombudsmannens stadga
Artikel 4a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 4a

1. Ombudsmannen och hans eller 
hennes personal ska hantera 
allmänhetens begäranden om tillgång till 
dokument i enlighet med de villkor och 
gränser som föreskrivs i förordning (EG) 
nr 1049/2001. När det gäller klagomål om 
allmänhetens rätt att få tillgång till 
officiella dokument ska ombudsmannen, 
efter vederbörlig analys och alla 
nödvändiga överväganden, utfärda en 
rekommendation om huruvida 
dokumenten ska lämnas ut, som de 
berörda institutionerna, organen och 
byråerna ska besvara inom de tidsfrister 
som föreskrivs i förordning (EG) nr 
1049/2001.

2. Om den berörda institutionen inte 
följer rekommendationen att lämna ut 
dessa dokument ska den motivera sitt 
avslag på vederbörligt sätt. 
Ombudsmannen får hänskjuta eventuella 
avslag till Europeiska unionens domstol 
och begära skyndsam handläggning i 
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enlighet med dess rättegångsregler.

Ändringsförslag 28

Ombudsmannens stadga
Artikel 5 – punkt 1

Nuvarande text Ändringsförslag

1. Ombudsmannen får samarbeta med 
myndigheter av samma typ i vissa 
medlemsstater under förutsättning att det 
sker i enlighet med gällande nationell 
lagstiftning, om det gör 
undersökningsarbetet mer effektivt och ger 
bättre skydd för rättigheter och intressen åt 
de personer som lämnar in klagomål. 
Ombudsmannen får inte på dessa grunder
begära att få se dokument som 
ombudsmannen inte skulle ha tillgång till
enligt artikel 3.

1. Ombudsmannen får samarbeta med 
myndigheter av samma typ i vissa 
medlemsstater under förutsättning att det 
sker i enlighet med gällande nationell 
lagstiftning, om det gör 
undersökningsarbetet mer effektivt och ger 
bättre skydd för rättigheter och intressen åt 
de personer som lämnar in klagomål. 
Ombudsmannen får i undantagsfall begära 
att få se dokument som annars inte är 
tillgängliga enligt artikel 3.

Ändringsförslag 29

Ombudsmannens stadga
Artikel 5a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 5a

1. Ombudsmannen ska genomföra 
regelbundna bedömningar av de 
strategier och översyner av de 
förfaranden som finns inom unionens 
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.

2. Ombudsmannen får kontaktas för 
att under sekretess ge information, 
opartiska råd och expertråd till potentiella 
visselblåsare om tillämpningsområdet för 
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de relevanta bestämmelserna i 
unionslagstiftningen. Ombudsmannen får 
också inleda undersökningar på grundval 
av den information som lämnas, om de 
förfaranden som beskrivs skulle kunna 
utgöra fel eller försummelser i unionen. 
För att möjliggöra detta får de gällande 
tjänsteföreskrifterna om sekretess 
frångås. 

Ändringsförslag 30

Ombudsmannens stadga
Artikel 5b (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 5b

1. Ombudsmannen ska regelbundet 
undersöka förfarandena gällande det 
administrativa arbetet vid unionens 
institutioner, organ och byråer och 
bedöma om de är tillräckligt effektiva för 
att förhindra intressekonflikter, garantera 
opartiskhet och säkerställa full respekt för 
rätten till god förvaltning.

2. Ombudsmannen får identifiera 
och bedöma eventuella fall av 
intressekonflikter på alla nivåer som 
skulle kunna utgöra en källa till fel eller 
försummelser och då särskilda slutsatser 
ska dras och parlamentet ska underrättas 
om resultaten.

Ändringsförslag 31

Ombudsmannens stadga
Artikel 6 – punkt 2

Nuvarande text Ändringsförslag

2. Ombudsmannen ska utses bland 
personer som är unionsmedborgare som 
fullt ut äger medborgerliga och politiska 

2. Ombudsmannen ska utses bland 
personer som är unionsmedborgare, som 
fullt ut äger medborgerliga och politiska 
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rättigheter, som uppvisar alla erforderliga 
bevis för oavhängighet och som uppfyller 
kraven för utövandet av det högsta 
domarämbetet i sina länder eller besitter 
en sådan erkänd kompetens och erfarenhet 
som krävs för att utöva 
ombudsmannaämbetet.

rättigheter, som uppvisar alla erforderliga 
bevis för oavhängighet, som inte har varit 
nationella regeringsmedlemmar eller 
ledamöter vid EU-institutionerna under 
de senaste tre åren och som uppfyller de 
krav på opartiskhet som ställs för höga 
domarämbeten i deras länder eller besitter 
en sådan erkänd kompetens och erfarenhet 
som krävs för att utöva 
ombudsmannaämbetet.

Ändringsförslag 32

Ombudsmannens stadga
Artikel 8 

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 8 Artikel 8

En ombudsman som inte längre uppfyller 
de krav som ställs för utförande av 
uppgifterna eller som gör sig skyldig till 
allvarlig försummelse kan avsättas av 
Europeiska gemenskapernas domstol på 
begäran av Europaparlamentet.

En ombudsman som inte längre uppfyller 
de krav som ställs för att han eller hon ska 
kunna utföra sina uppgifter eller som gör 
sig skyldig till allvarlig försummelse, kan 
avsättas av Europeiska unionens domstol 
på begäran av Europaparlamentet efter att 
ha hörts av de ansvariga utskotten.

Motivering

Tillägg av ytterligare ett steg i förfarandet för att garantera en offentlig debatt med tanke på 
institutionens karaktär och den avgörande roll som den spelar för EU-medborgarna. Detta 
bör ske inför den institution som har huvudansvaret för utnämningen av ombudsmannen, dvs. 
parlamentet.

Ändringsförslag 33

Ombudsmannens stadga
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

1a. Ombudsmannen ska sträva efter 
en jämn könsfördelning när det gäller 
kansliets och personalens 
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sammansättning.

Motivering

Kodifiering för att säkerställa könsneutralitet vid ombudsmannens kansli, vilket normalt sett 
redan tillämpas.

Ändringsförslag 34

Ombudsmannens stadga
Artikel 12a (ny)

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 12a

1. 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.

2. 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 alla de 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 om de ger offren ett effektivt 
skydd och stöd.

Ändringsförslag 35

Ombudsmannens stadga
Artikel 13
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Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 13 (Berör inte den svenska versionen.)

Ombudsmannen ska ha samma säte som 
Europaparlamentet.

Motivering

Det nuvarande sätet har gjort det möjligt för Europeiska ombudsmannen att utföra sina 
uppgifter på ett effektivt och oberoende sätt.

Ändringsförslag 36

Ombudsmannens stadga
Artikel 15

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 15 utgår

Den första ombudsman som utses efter 
ikraftträdandet av fördraget om 
Europeiska unionen ska utses för den 
resterande delen av parlamentets 
valperiod.

Motivering

Föråldrad bestämmelse.

Ändringsförslag 37

Ombudsmannens stadga
Artikel 17

Nuvarande text Ändringsförslag

Artikel 17 Artikel 17

Detta beslut ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning. Den 
träder i kraft samma dag som den 
offentliggörs.

Denna förordning ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning. Den 
träder i kraft samma dag som den 
offentliggörs.
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Motivering

Se ändringsförslagen 1 och 2. Detta är en ny bindande rättsakt i form av en förordning i 
enlighet med bestämmelserna i Lissabonfördraget, där ”gemenskapens” och dess laglighet 
ersätts med ”unionen”.
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