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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In order to ensure that it is able to function democratically, the European Union has always 
needed the legitimisation of its citizens – and this is all the more the case as it expands. Such 
legitimisation directly depends on a number of factors, including confidence in a secure and 
evolving system of values which uphold the fundamental rights of European citizens.

A historic milestone has been reached in the process of European integration insofar as the 
need for communication between the Union and European citizens has become clearer than 
ever. First and foremost, this means that the European Union is required to take on board the 
concerns of its citizens and succeed in reassuring them that its institutions are constantly 
endeavouring to meet their expectations. In order to be credible, such endeavours must keep 
step with historic developments and the fresh requirements which must be met as a result to 
ensure the harmonious functioning of the Union.

The institutional structure of the European Union is fashioned so as to reflect and conform to 
the dual basic principle of 'Union of States and Union of Peoples'. The institutions of the 
Union represent both the States and the people. The European Parliament is only one of the 
institutions representing the people. The primary objective of the European Ombudsman, as 
an institution governed by the rule of law, is to ensure correct conduct by the institutions and 
bodies of the European Union in their dealings with members of the public, showing due 
respect for them and thereby strengthening their confidence in these institutions and bodies 
and in the European edifice as a whole, wherever possible.

The proposals relating to the review of the Statute for the European Ombudsman acquire 
particular significance in the light of the above observations. Insofar as these modifications 
effectively equip the Ombudsman to function as required by European Union primary 
legislation, it is important that they be adopted.
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SUGESTII

Comisia pentru petiţii recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. Intervenţii în cauze în curs de soluţionare

Având în vedere dispoziţiile statutului Ombudsmanului European (articolul 40 alineatul (2)) şi 
Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (Articolul 93), 
posibilitatea de a furniza dovezi în faţa CJE nu poate decât facilita ancheta judiciară. În niciun 
caz acest fapt nu poate fi considerat o ingerinţă deoarece, după depunerea cererii, decizia de a 
lua sau nu în considerare mărturia revine Curţii. În caz contrar, acest lucru ar însemna punerea 
la îndoială a temeiniciei hotărârilor CJE.

2. Accesul la documente

Accesul, fără excepţie, la toate documentele aflate în posesia instituţiilor Uniunii contribuie la 
informarea cât mai bună a Ombudsmanului, ceea ce îi permite acestuia să facă recomandări 
cât mai adecvate, protejând astfel mai eficient drepturile cetăţenilor. În plus, Ombudsmanul 
nu poate divulga în niciun caz conţinutul acestor documente.

3. Depunerea de mărturii de către funcţionarii instituţiilor comunitare

Referitor la depoziţiile funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai instituţiilor europene, date în 
conformitate cu instrucţiunile administraţiilor lor respective, felul în care dispoziţia în cauză 
este redactată riscă să submineze autoritatea instituţiilor Comunităţii, creând impresia că 
acestea ar avea ceva de ascuns şi neglijând faptul că sunt sau ar trebui să fie în serviciul 
cetăţenilor. Funcţionarii ar trebui să se supună numai Statutului funcţionarilor.

4. Informaţii privind fapte care indică comiterea unei infracţiuni aflate sub incidenţa legii 
penale

În cazul în care Ombudsmanul identifică fapte aflate sub incidenţa legii penale, Comisia 
pentru petiţii nu are nicio obiecţie faţă de posibilitatea informării instituţiei comunitare 
responsabile, sau chiar a OLAF, dacă această măsură contribuie la stabilirea mai eficientă a 
responsabilităţii şi la înfăptuirea dreptăţii.

5. Cooperarea în domeniul drepturilor omului

Cooperarea cu instituţiile angajate în apărarea drepturilor fundamentale este de la sine 
înţeleasă. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că această cooperare ar trebui făcută în 
condiţiile specificate la articolul 5 al deciziei Parlamentului cu privire la statutul �i 
condi�iile generale de exercitare a func�iilor Ombudsmanului.  
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