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KORT BEGRUNDELSE

Borgernes accept har altid været en forudsætning for, at EU kunne fungere på demokratisk
vis, og dette er i endnu højere grad blevet tilfældet i takt med udvidelsen. Denne accept 
afhænger direkte af en række faktorer, herunder tillid til et sikkert værdisystem i konstant 
udvikling, der beskytter EU-borgernes grundlæggende rettigheder.

En historisk milepæl er nået med hensyn til europæisk integration, idet behovet for 
kommunikation mellem EU og dets borgere er blevet klarere end nogensinde. Dette betyder 
først og fremmest, at EU er nødt til at tage hensyn til sine borgeres betænkeligheder og 
overbevise dem om, at EU-institutionerne konstant bestræber sig på at indfri deres 
forventninger. For at være troværdige skal sådanne bestræbelser følge med den historiske 
udvikling og de nye krav, der nødvendigvis må opfyldes for at sikre et velfungerende EU. 

EU's institutioner er struktureret således, at de afspejler og tilpasser sig det grundlæggende 
dobbeltprincip om, at EU er en union af stater og en union af borgere. EU's institutioner 
repræsenterer både staterne og borgerne. Parlamentet er blot én af de institutioner, der 
repræsenterer EU-borgerne. Den Europæiske Ombudsmand har som institution baseret på
retsstatsprincippet som mål først og fremmest at sikre, at EU's institutioner og organer handler 
korrekt, når de har med medlemmer af offentligheden at gøre, og at de behandler disse med 
behørig respekt og så vidt muligt øger deres tillid til EU's institutioner og organer og til EU
som helhed.

Forslag i forbindelse med ændringen af Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 
9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen 
af hans hverv, som er vedføjet Parlamentets forretningsorden1 som bilag X, har særlig 
betydning set i lyset af ovennævnte bemærkninger. Det er vigtigt, at disse forslag vedtages,
for så vidt som de på effektiv vis sætter Ombudsmanden i stand til at varetage hans funktion 
som fastsat i den europæiske primærret.

  
1 EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15. Afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom, ændret ved Europa-Parlamentets 
afgørelse 2002/262/EKSF, EF, Euratom af 14. marts 2002 (EFT L 92 af 9.4.2002, s. 13).
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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget for Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Intervention i sager ved domstole

Under hensyntagen til bestemmelserne i EF-Domstolens statut (artikel 40, stk. 2) og 
procesreglement (artikel 93) kan muligheden for at forelægge Domstolen beviser kun lette 
sagsbehandlingen. Den kan under ingen omstændigheder betragtes som indgriben, eftersom 
Domstolen, efter at der er blevet fremsat begæring om tilladelse til at intervenere, selv afgør,
hvorvidt der skal gøres brug af vidneforklaring. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det være 
ensbetydende med at sætte spørgsmålstegn ved Domstolens dom.

2. Aktindsigt

Ubegrænset adgang til alle fællesskabsinstitutionernes dokumenter gør det muligt at sikre, at 
Ombudsmanden informeres så godt som muligt og dermed er i stand til at rette mere passende 
henstillinger og således yde bedre beskyttelse af den enkelte EU-borger. Endvidere har 
Ombudsmanden under ingen omstændigheder lov til at videregive indholdet af disse 
dokumenter.

3. Vidneforklaring aflagt af tjenestemænd ved Fællesskabets institutioner

Med hensyn til vidneforklaringer aflagt af tjenestemænd og øvrige ansatte ved EU's 
institutioner efter instrukser fra deres administrationer er der risiko for, at ordlyden i de 
relevante bestemmelser underminerer fællesskabsinstitutionernes autoritet og giver det 
indtryk, at de kan have noget at skjule, og at de forbigår det faktum, at de er eller bør være til 
for at hjælpe borgerne.  Tjenestemænd bør kun være underlagt vedtægtens relevante 
bestemmelser.

4. Information vedrørende fakta, der tyder på en strafferetlig forseelse

Hvis Ombudsmanden afdækker fakta, der tyder på, at der er blevet begået en strafferetlig 
forseelse, kan der ikke gøres indsigelser med hensyn til muligheden for at informere den 
ansvarlige EU-institution eller ligefrem gøre "OLAF" opmærksom på sagen i det omfang, det 
er med til at sikre større effektivitet i forbindelse med placering af ansvar og retsforvaltning.

5. Samarbejde på menneskerettighedsområdet

Samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for håndhævelse af de grundlæggende 
rettigheder, bør som en selvfølge være muligt. Ikke desto mindre bør det understreges, at et 
sådant samarbejde bør foregå på de betingelser, der er fastsat i artikel 5 i Parlamentets 
afgørelse vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af 
hans hverv.



AD\701651DA.doc 5/5 PE392.367v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 20.12.2007
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

23
1
0

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Thijs Berman, Simon Busuttil, 
Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, David 
Hammerstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, András Gyürk, 
José Javier, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, David Martin, 
Jean-Claude Martinez, Maria Matsouka, Kathy Sinnott, Margie Sudre, 
Antonios Trakatellis, Dushana Zdravkova, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere
Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, 
Grażyna Staniszewska


