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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2019
(2020/2125(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2019,

– der henviser til artikel 24, tredje afsnit, og artikel 228 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 
1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv1,

– der henviser til artikel 11, 41, 42 og 43 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands 
virksomhed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54, artikel 142, stk. 2, og artikel 232, stk. 1,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar 2019 om Ombudsmandens strategiske 
undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de 
forberedende organer til Rådet (Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af 
gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til 
Rådet for Den Europæiske Union), 

– der henviser til den europæiske kodeks for god forvaltningsskik som vedtaget af 
Europa-Parlamentet den 6. september 2001,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2019 formelt blev 
forelagt for Europa-Parlamentets formand den 5. maj 2020, og at ombudsmanden, 
Emily O’Reilly, forelagde den for Udvalget for Andragender den 3. september 2020 i 
Bruxelles;

B. der henviser til, at Emily O'Reilly af Parlamentet blev genvalgt til europæisk 
ombudsmand på plenarmødet i Strasbourg den 18. december 2019;

C. der henviser til, at Ombudsmandens hovedopgave er at sikre, at borgernes rettigheder 
respekteres fuldt ud, og at retten til god forvaltning afspejler de højeste standarder, 

1 EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
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sådan som det forventes af EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer; 

D. der henviser til, at Ombudsmandens rolle som medlem af EU-rammen for FN's 
konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) er at beskytte, 
fremme og overvåge dens gennemførelse i EU-institutionerne; der henviser til, at 
Ombudsmanden var formand for rammen i 2019;

E. der henviser til, at Parlamentet den 12. februar 2019 godkendte et udkast til Europa-
Parlamentets forordning om statut og almindelige betingelser for udøvelsen af 
Ombudsmandens hverv og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF EF, Euratom2, og 
at denne nye forordning afventer Rådets godkendelse;

1. glæder sig over Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2019;

2. lykønsker Emily O'Reilly med sit genvalg som europæisk ombudsmand og med sit 
fremragende arbejde; støtter hendes fortsatte bestræbelser på at sikre, at EU leverer de 
højeste standarder for forvaltning, gennemsigtighed og etik, og sikre tilgængelighed og 
kvalitet af de tjenester, som EU yder de europæiske borgere;

Gennemsigtighed og etik

3. glæder sig over sine gode forbindelser med Ombudsmanden, som er en central og 
uundværlig partner for Europa-Parlamentet, der har genvalgt den afgående 
Ombudsmand, Emily O'Reilly, for endnu en mandatperiode og støttet hendes forslag til 
en særlig rapport om gennemsigtighed i Rådet ved at vedtage en beslutning, der blev 
godkendt af et flertal på et plenarmøde i januar 2019;

4. understreger betydningen af at sikre den højest mulige grad af gennemsigtighed i EU-
institutionerne for at sætte borgerne i stand til at deltage aktivt i beslutningstagningen og 
styrke deres tillid og nærhed til institutionerne; 

5. glæder sig over Ombudsmandens ambition om, at der under alle omstændigheder skal 
udvises omhu med hensyn til at opretholde de højest mulige standarder for 
gennemsigtighed og etik, også under en sundhedskrise;

6. opfordrer indtrængende Ombudsmanden til fortsat at fremme større gennemsigtighed i 
de lovgivningsmæssige forhandlinger i Rådet for Den Europæiske Unions forberedende 
organer, både hvad angår offentlighedens adgang til lovgivningsdokumenter og i 
beslutningsprocessen, med henblik på at gøre forhandlingerne mere gennemsigtige;

7. opfordrer indtrængende Rådet til at følge Ombudsmandens henstillinger og anmoder om 
en systematisk identifikation af de medlemsstaters regeringer, som giver udtryk for 
deres holdninger i de forberedende organer; 

8. bemærker, at Kommissionen og Rådet efter Ombudsmandens henstillinger har 
opretholdt en høj grad af gennemsigtighed i lovgivningsprocessen under 
forhandlingerne om forbindelserne mellem EU og Det Forenede Kongerige, og 
opfordrer dem til at opretholde dette niveau i forbindelse med udarbejdelsen af den nye 

2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0080.
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frihandelsaftale; opfordrer mere generelt Kommissionen til at opfylde sine forpligtelser 
med hensyn til bæredygtighedsvurderinger af alle EU's handelsaftaler;

9. minder om, at gennemsigtighed i årevis har været den vigtigste genstand for klager, 
navnlig aktindsigt, og glæder sig over, at Ombudsmanden i forskellige undersøgelser 
har lagt vægt på at sikre offentligheden adgang til dokumenter; beklager imidlertid, at 
der ikke altid følges op på Ombudsmandens henstillinger, og at OLAF's rapport om 
anvendelsen af et lån til den tyske bilproducent Volkswagen endnu ikke er blevet 
offentliggjort; opfordrer indtrængende til en ajourføring af EU-lovgivningen om 
aktindsigt (1049/2001) med henblik på at lette Ombudsmandens arbejde;

10. glæder sig over Ombudsmandens gentagne bestræbelser på at bekæmpe 
interessekonflikter, bifalder offentliggørelsen af referater af møder mellem 
interesserepræsentanter og formanden for Det Europæiske Råd efter en undersøgelse, og 
opfordrer til, at der snarest indgås en interinstitutionel aftale om et retfærdigt og 
ambitiøst åbenhedsregister; understreger imidlertid behovet for på længere sigt at 
vedtage en afgørelse, der gør det muligt at oprette et fuldt obligatorisk register for 
interesserepræsentanter;

11. noterer sig, at Kommissionen har forpligtet sig til at gennemføre mange af 
Ombudsmandens forslag vedrørende "svingdørssituationer" og støtter anbefalingen om 
at anlægge en mere fast tilgang;

12. minder om, at der er indført mange regler inden for den offentlige forvaltning i EU med 
henblik på at forebygge interessekonflikter, og at Den Europæiske Ombudsmand har til 
opgave at sikre, at de gennemføres, og opfordrer til, at evalueringen af kommissærernes 
interesseerklæringer varetages på uafhængig vis og med de nødvendige midler;

13. støtter fuldt ud Ombudsmandens bekræftelse af sin konklusion om, at fire tilfælde af fejl 
og forsømmelser har skæmmet proceduren til udnævnelse af den højeste tjenestemand i 
Kommissionen, og glæder sig over, at den ny Kommission i 2019 fastlagde en særlig 
udnævnelsesprocedure for Kommissionens generalsekretær;

14. glæder sig over den øgede og nødvendige betydning, som Ombudsmanden tillægger 
problemer i forbindelse med udbudsprocedurer;

15. glæder sig over Ombudsmandens øgede fokus på sager vedrørende Kommissionens 
forvaltning af EU-finansierede projekter; opfordrer navnlig Kommissionen til at sikre, 
at de europæiske struktur- og investeringsfonde af medlemsstaterne anvendes i 
overensstemmelse med forpligtelserne i UNCRPD for så vidt angår en uafhængig 
tilværelse for personer med handicap;

Handicap

16. glæder sig over Ombudsmandens rolle i beskyttelsen, fremme og overvågning af EU-
administrationens gennemførelse af UNCRPD og i styrkelsen af EU's dagsorden for 
rettigheder for personer med handicap;

17. bifalder Ombudsmandens strategiske undersøgelse af tilgængeligheden af 
Kommissionens websteder og den indsats, der gøres for at efterkomme hendes 



PE657.311v02-00 6/10 PR\1215484DA.docx

DA

henstillinger ved at stille flere oplysninger til rådighed i letlæselige formater;

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå en omfattende, ambitiøs og langsigtet europæisk 
handicapstrategi for perioden efter 2020; 

Klager

19. bemærker, at Ombudsmanden i 2019 modtog talrige klager fra EU-borgere med bopæl i 
en anden medlemsstat end deres egen, som havde problemer med at registrere sig 
og/eller stemme ved valget til Europa-Parlamentet i 2019, og minder om, at retten til at 
stemme ved valg er en grundlæggende rettighed, der er anerkendt i EU-traktaterne;

20. anbefaler, at Ombudsmanden fortsat er årvågen og resolut i sin behandling af klager 
vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder ligestilling, ikke-forskelsbehandling 
og retten til at blive hørt, og glæder sig over undersøgelsen af Det Europæiske 
Asylstøttekontor og hendes samtaler med asylansøgere samt Kommissionens 
behandling af en klage vedrørende forskelsbehandling af romaer i Italien;

21. noterer sig, at antallet af undersøgelser vedrørende Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontor (EPSO) steg fra 23 i 2018 til 44 i 2019; opfordrer 
Ombudsmanden til nøje at overvåge den korrekte gennemførelse af de generelle 
foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling i ansættelsesprocedurerne;

22. glæder sig over Ombudsmandens engagement i borgernes ret til at blive inddraget i den 
demokratiske proces i Unionen, støtter Ombudsmandens tilgang med at besvare alle 
anmodninger om hjælp på det sprog, klagen er skrevet på, og opfordrer EU's offentlige 
administration til at gøre alt for at sikre, at borgerne er i stand til at kommunikere 
effektivt med hende på EU's 24 officielle sprog; glæder sig over Ombudsmandens 
forslag til retningslinjer for brugen af sprog på EU-institutionernes websteder;

23. anerkender det vigtige bidrag, som det europæiske netværk af nationale og regionale 
ombudsmænd yder til udvekslingen af bedste praksis og oplysninger om medlemmernes 
opgaver og kompetencer samt den korrekte gennemførelse af EU-retten; foreslår, at 
dette netværk i højere grad inddrages i at sikre, at EU-midlerne anvendes korrekt; 
foreslår, at det også yder støtte til nationale eller regionale ombudsmænd, der står over 
for et stærkt pres fra deres regeringer, navnlig med hensyn til krænkelser af de 
grundlæggende rettigheder, herunder LGBTI-rettigheder; Statut og beføjelser

24. opfordrer Rådet til at godkende den reviderede statut for Den Europæiske Ombudsmand 
med henblik på at give denne institutions kontor flere beføjelser til at fremme de højeste 
standarder for etisk adfærd i institutionerne; 

25. opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til at styrke udnævnelsesproceduren for 
valget af Den Europæiske Ombudsmand, således at valget i begyndelsen af 
valgperioden kan finde sted på en mere oplyst, ensartet og velordnet måde; 

26. lykønsker Ombudsmanden med hendes tidligere femårige strategi "Hen imod 2019", 
hvorved der blev indført en mere strategisk tilgang til fremme af god forvaltning, og 
afventer offentliggørelsen af den fremtidige strategi, som skal tage hensyn til den hidtil 
usete situation, Europa i øjeblikket befinder sig i;
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27. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for 
Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og ombudsmændene eller de tilsvarende 
organer i medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2019 blev formelt forelagt den 5. maj 2020 
for David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, ad elektronisk vej på grund af de særlige 
omstændigheder i forbindelse med covid-19-pandemien. Rapporten blev forelagt den 
3. september 2020 på et møde i Udvalget for Andragender, der har ansvaret for forbindelserne 
med Ombudsmandens institution, af Emily O'Reilly, der blev genvalgt til Ombudsmand af 
Europa-Parlamentet på dets plenarmøde den 18. december 2019 i Strasbourg.
Ombudsmandskontoret fejrer dette efterår sit 25-års jubilæum i en særlig kontekst præget af 
en hidtil uset sundhedskrise siden Den Europæiske Unions oprettelse. Ombudsmandens rolle 
er at sikre, at borgernes rettigheder respekteres fuldt ud, og at retten til god forvaltning 
afspejler de højeste standarder, der forventes af EU's institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og dette under alle omstændigheder. Ombudsmanden spiller også en 
grundlæggende rolle i at hjælpe EU-institutionerne med at forbedre åbenheden og 
effektiviteten og mindske afstanden til borgerne med henblik på at styrke borgernes tillid til 
Unionen og derved lette civilsamfundets deltagelse. 
Ombudsmanden, som er godkendt af Europa-Parlamentet og Kommissionen, konstaterer fejl 
og forsømmelser, "når en offentlig myndighed ikke handler i overensstemmelse med en 
bindende regel eller et bindende princip". Disse regler og principper for institutionerne 
omfatter overholdelse af retsstatsprincippet, principperne om god forvaltning og 
grundlæggende rettigheder. Ombudsmanden er beføjet til at modtage klager over tilfælde af 
fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af EU-institutionerne3, og 
retsgrundlaget for hendes mandat er artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). Retten til at klage til Den Europæiske Ombudsmand er fastlagt i 
artikel 24 i TEUF og artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Endelig omfatter chartret om grundlæggende rettigheder retten til god forvaltning 
som en grundlæggende rettighed for EU-borgerne (artikel 41), og chartret er bindende for EU-
institutionernes forvaltninger og fastsætter, at "enhver har ret til at få sin sag behandlet 
uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer".

Ombudsmanden behandlede i 2019 2 201 klager og indledte 456 undersøgelser på grundlag af 
klager og to undersøgelser på eget initiativ. På den anden side afsluttede Ombudsmanden 
552 undersøgelser på grundlag af klager og otte undersøgelser på eget initiativ.
Af de 458 undersøgelser, som Ombudsmanden indledte, vedrørte 274 (59,7 %) 
Kommissionen, 33 (7,2 %) EU-agenturerne, 54 (11,8 %) andre organer, 44 (9,8 %) Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO), 21 (4,6 %) Europa-Parlamentet, 17 (3,7 %) 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og 9 (2 %) Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig. Eftersom Kommissionen er den centrale EU-institution, der træffer beslutninger med 
direkte virkning for borgerne, er det logisk, at den er det primære mål for borgernes klager.

Ordføreren understreger, at de fleste af de undersøgelser, der blev afsluttet i 2019, vedrørte 
gennemsigtighed og ansvarlighed samt adgang til oplysninger og dokumenter (151), efterfulgt 
af servicekulturen (123), passende brug af skønsbeføjelser (111), sikring af processuelle 
rettigheder (74), god forvaltning af personaleanliggender (73), ansættelse (69), respekt for 
grundlæggende rettigheder (47), forsvarlig økonomisk forvaltning (36), etik (15) og 

3 I dette dokument omfatter termen "institution" også Unionens organer, agenturer og kontorer. 
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offentlighedens deltagelse i EU's beslutningsproces (12).
Ordføreren bemærker, at Ombudsmanden så vidt muligt forsøger at opnå et positivt resultat 
ved at arbejde for en mindelig løsning, der er tilfredsstillende for både klageren og den 
pågældende institution. I 2019 blev 316 sager afsluttet, uden at der blev konstateret fejl eller 
forsømmelser, i 187 sager blevet der fundet en mindelig løsning, og i 30 sager fandt 
Ombudsmanden, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fortsætte undersøgelsen. 

På den anden side blev 29 sager afsluttet med kritiske bemærkninger til de berørte 
institutioner, idet der blev konstateret fejl og forsømmelser, og Ombudsmanden forslag blev 
(delvist) godkendt. Ombudsmanden kan også fremsætte supplerende bemærkninger, der ikke 
har til hensigt at kritisere den pågældende institution, men at vejlede og rådgive om, hvordan 
den kan forbedre sin tjeneste. Når der foreligger et forslag til henstilling, er den berørte 
institution i henhold til traktaten forpligtet til inden for tre måneder at sende en detaljeret 
udtalelse til Ombudsmanden. 
Hvis en institution eller et organ ikke svarer tilfredsstillende på et forslag til henstilling, kan 
Ombudsmanden sende en særlig beretning til Europa-Parlamentet. Denne beretning er det 
sidste våben, Ombudsmanden har til sin rådighed i forbindelse med behandlingen af en sag. 
Herefter er det Parlamentet, der tager stilling til, om der skal tages yderligere skridt, f.eks. 
udarbejdelse af en beslutning. De særlige beretninger forelægges for Udvalget for 
Andragender, der har ansvaret for forbindelserne med Ombudsmanden. 

I januar 2019 støttede Europa-Parlamentet således hendes forslag til en særlig rapport 
(forelagt i 2018) om gennemsigtighed i Rådet ved at vedtage en beslutning, der blev godkendt 
med et flertal på et plenarmøde (Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af 
gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet 
for Den Europæiske Union). Ombudsmandens undersøgelser er af stor værdi for på den ene 
side at løse de problemer, der konstateres, og løbende at forbedre forvaltningen i de 
europæiske institutioner, og på den anden side at stå til ansvar over for de europæiske borgere 
og bevare eller styrke borgernes tillid til Unionen og dens institutioner. 

Ordføreren glæder sig derfor over Ombudsmandens initiativer til at informere offentligheden 
og sikre, at institutionerne lærer af deres fejltagelser, og understreger, at Ombudsmanden 
hvert år på sin hjemmeside offentliggør en undersøgelse af institutionernes opfølgning af 
hendes kritiske bemærkninger, hvori hun opfordrer institutionerne til at reagere.

Ordføreren roser også Ombudsmandkontoret for dets intensiverede indsats i 2019 vedrørende 
onlinekommunikation, hvor der offentliggøres vellykkede undersøgelser på dets regelmæssigt 
opdaterede hjemmeside. Offentligheden har således let adgang til oplysninger om Den 
Europæiske Ombudsmands virksomhed. Kommunikation om Den Europæiske Ombudsmands 
virksomhed gennem sociale netværk (Twitter, LinkedIn og Instagram) bidrager også til at 
forbedre synligheden og forståelsen af Ombudsmandens arbejde. 
Disse kommunikationsmidler tilskynder civilsamfundet til at deltage i det europæiske projekt. 
I denne forbindelse understreger ordføreren den måde, hvorpå Ombudsmanden har reflekteret 
over borgernes deltagelse i den demokratiske proces og bedre inddragelse i institutionerne. 

I 2019, der var præget af valget til Europa-Parlamentet, har Ombudsmanden som medlem af 
det europæiske netværk af ombudsmænd deltaget i dets årlige konference i april 2019 i 
Bruxelles, der samlede medlemmer af netværket og repræsentanter for EU-institutionerne og 
andre organisationer, og hvor deltagerne undersøgte muligheder for at styrke borgernes 
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deltagelse i den demokratiske proces. Medlemmerne drøftede nye initiativer om fremme af 
offentligt engagement og deltagelse i samfundslivet, og om hvordan eksisterende strukturer 
og institutioner bør tilpasses dette, herunder den rolle, som ombudsmændene bør spille.
Endelig har Ombudsmanden i 2019 ledet EU's ramme for beskyttelse, fremme og 
overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap, som Udvalget for Andragender og Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Europa-Kommissionen 
og det europæiske ældreforum også er medlemmer af. Som medlem af denne ramme 
forsvarer, fremmer og overvåger Ombudsmanden EU-administrationens gennemførelse af 
FN-konventionen. 
Med støtte fra Det Europæiske Handicapforum, Europa-Parlamentet og Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har Ombudsmanden arbejdet på at formulere 
idéer til forelæggelse for Kommissionen med henblik på en mere ambitiøs og omfattende 
europæisk handicapstrategi for perioden efter 2020. Ombudsmanden har fulgt op på de 
forslag til forbedringer, som hun fremsatte i forbindelse med sin strategiske undersøgelse af 
tilgængeligheden af Kommissionens websteder og onlineværktøjer for personer med 
handicap.

Med hensyn til valget af Den Europæiske Ombudsmand opfordrer ordføreren Europa-
Parlamentet til at overveje, hvordan udnævnelsesprocessen kan styrkes, således at valget af 
Ombudsmanden i begyndelsen af valgperioden kan ske på en mere gennemsigtig, ensartet og 
velordnet måde.


