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KORTFATTAD MOTIVERING

Medborgarnas erkännande har alltid varit en förutsättning för att Europeiska unionen ska
fungera på ett demokratiskt sätt, och detta blir ännu tydligare när unionen utvidgas. Ett sådant 
erkännande är direkt beroende av ett antal olika faktorer, däribland förtroendet för en trygg 
värdegemenskap som utvecklas fortlöpande och som borgar för att unionsmedborgarnas 
grundläggande rättigheter respekteras.

En historisk milstolpe har nåtts i arbetet för europeisk integration såtillvida att behovet av 
kommunikation mellan unionen och EU-medborgarna har blivit tydligare än någonsin. Detta 
innebär framför allt att Europeiska unionen måste ta medborgarnas frågor på allvar och 
förvissa EU-medborgarna om att gemenskapsinstitutionerna ständigt strävar efter att uppfylla 
de förväntningar som ställs från medborgarnas sida. För att framstå som trovärdig måste 
denna strävan anpassas efter den historiska utveckling som sker och de nya krav som 
därigenom måste tillgodoses inom unionen för att denna ska kunna fungera framgångsrikt.

Europeiska unionens institutionella struktur har utformats på ett sådant sätt att den ska
återspegla och vara förenlig med den tvådelade grundläggande principen om 
Europeiska unionen som en union för stater och en union för folk. Unionens institutioner 
företräder såväl staterna som befolkningen. Europaparlamentet är endast en av de institutioner 
som företräder befolkningen. Det primära målet för Europeiska ombudsmannen, som 
institution grundad på rättsstatsprincipen, är att se till att Europeiska unionens institutioner 
och organ agerar på vederbörligt sätt och visar tillbörlig respekt i sina möten med allmänheten 
och därmed i möjligaste mån bidrar till ökat förtroende hos allmänheten för dessa institutioner 
och organ och för det EU som byggts upp.

De förslag som rör översynen av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom 
av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning
i enlighet med bilaga X till parlamentets arbetsordning1 bör ges särskild uppmärksamhet mot 
bakgrund av det som angetts ovan. I den mån dessa ändringar på effektivt sätt möjliggör för 
ombudsmannen att fungera i enlighet med Europeiska unionens primärrätt är det viktigt att de 
antas.

                                               
1 EGT L 113, 4.5.1994, s. 15. Beslutet ändrat genom Europaparlamentets beslut 2002/262/EG, EGKS, Euratom 
av den 14 mars 2002 (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13).
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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Ingripande i mål som är anhängiga vid domstol

Med beaktande av stadgans bestämmelser (artikel 40.2) och rättegångsreglerna (artikel 93) för 
Europeiska gemenskapernas domstol kan möjligheten att inkomma med bevis till 
EG-domstolen endast underlätta det rättsliga utredningsförfarandet. Det kan aldrig betraktas 
som inblandning eftersom domstolen själv, efter det att en ansökan gjorts, fattar beslut i 
frågan huruvida ett visst vittnesmål ska komma att användas eller inte. Om det inte förhöll sig 
på detta sätt skulle det vara liktydigt med att EG-domstolens domar ifrågasattes.

2. Tillgång till dokument

Tillgång till gemenskapsinstitutionernas alla dokument, utan undantag, innebär att
ombudsmannen kan vara så välinformerad som möjligt och därmed kan utfärda 
ändamålsenligare rekommendationer, vilket i sin tur innebär att de enskilda medborgarna 
skyddas effektivare. Dessutom får ombudsmannen under inga omständigheter avslöja 
innehållet i dessa dokument.

3. Vittnesmål som avläggs av tjänstemän inom gemenskapens institutioner

När det gäller vittnesmål som avläggs av tjänstemän och andra anställda inom gemenskapens 
institutioner enligt instruktioner från deras administration riskerar ordalydelsen i 
bestämmelsen i fråga att underminera gemenskapsinstitutionernas auktoritet genom att ge 
intryck av att de eventuellt har något att dölja och genom att förbise det faktum att 
institutionerna står, eller bör stå, i medborgarnas tjänst. Tjänstemän bör endast omfattas av de 
relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.

4. Information rörande förhållanden som visar på brottslig verksamhet enligt straffrättslig 
lagstiftning

Om ombudsmannen upptäcker förhållanden som visar på brottslig verksamhet enligt
straffrättslig lagstiftning finns det inget som talar mot möjligheten att informera den ansvariga 
gemenskapsinstitutionen eller till och med vända sig till Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, förutsatt att dessa åtgärder bidrar till ökad effektivitet i klarläggandet 
av ansvarsfrågan och effektivare rättskipning.

5. Samarbete på området för mänskliga rättigheter

Möjligheten till samarbete med institutioner som försvarar de grundläggande rättigheterna bör 
vara en självklarhet. Icke desto mindre bör det understrykas att denna typ av samarbete bör 
äga rum i enlighet med de villkor som anges i artikel 5 i parlamentets beslut om föreskrifter 
och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning.
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