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Ændringsforslag 9
Costas Botopoulos

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Ombudsmandens statut Ændringsforslag

2. Fællesskabets institutioner og organer er 
forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter. De 
kan kun modsætte sig dette under 
behørigt begrundet henvisning til deres 
tavshedspligt.

2. Fællesskabets institutioner og organer er 
forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter. 
Hvis de ønskede oplysninger er fortrolige, 
eller sagsakterne indeholder fortrolige 
dokumenter eller oplysninger, underretter 
pågældende institution eller organ 
ombudsmanden, som er forpligtet til ikke 
at offentliggøre de pågældende 
oplysninger eller dokumenter.
I tilfælde af et dokument, som er følsomt 
jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1049/2001, sørger ombudsmanden for, at 
det kun behandles af personer i hans 
tjeneste, som på behørig vis er bemyndiget 
hertil.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordlyd kan rokke ved borgernes tillid til ombudsmandens indsats og bør 
udgå. Den supplerende ordlyd understreger nødvendigheden af bevarelsen af fortrolighed og 
beskyttelse af følsomme dokumenter.

Ændringsforslag 10
Giuseppe Gargani og Riccardo Ventre

Forslag til afgørelse
Artikel 3 - stk. 2 - afsnit 1

Ombudsmandens statut Ændringsforslag

2. Fællesskabets institutioner og organer er 2. Fællesskabets institutioner og organer er 
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forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter. De 
kan kun modsætte sig dette under 
behørigt begrundet henvisning til deres 
tavshedspligt.

forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham 
adgang til de pågældende dokumenter. 
Dette stykke er ikke til hinder for 
anvendelsen af undtagelserne fastlagt i 
artikel 4 i forordning 1049/2001 og i 
Rådets, Parlamentets og Kommissionens 
interne bestemmelser vedrørende adgang 
til deres egne dokumenter.

Or. it

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at bibeholde et system af undtagelser fra anvendelsen af 
princippet om adgang til dokumenter analogt både med bestemmelserne vedrørende dette 
princip på fællesskabsplan og de regler om emnet, der er fastlagt i mange af de 
medlemsstater, hvor ombudsmandens kontor har sit virke. Ukontrolleret adgang til 
dokumenter kan have en negativ indvirkning på institutionens lovgivende, kontraktmæssige og 
politiske virksomhed, især i mangel af særlige foranstaltninger vedrørende behandling af 
følsomme dokumenter.

Ændringsforslag 11
Costas Botopoulos

Forslag til afgørelse
Artikel 5

Ombudsmandens statut Ændringsforslag

Ombudsmanden kan, i det omfang det kan 
bidrage til at øge effektiviteten af hans 
undersøgelser og yde en bedre beskyttelse 
af de personers rettigheder og interesser, 
der indgiver klager til ham, samarbejde 
med de myndigheder af samme type, der 
findes i visse medlemsstater, under 
overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden 
kan ikke ad denne vej kræve adgang til 
dokumenter, som han ikke ville have 
adgang til i medfør af artikel 3.

Ombudsmanden kan, i det omfang det kan 
bidrage til at øge effektiviteten af hans 
undersøgelser og yde en bedre beskyttelse 
af de personers rettigheder og interesser, 
der indgiver klager til ham, samarbejde 
med de myndigheder af samme type, der 
findes i visse medlemsstater, under 
overholdelse af den gældende nationale 
lovgivning på området. Ombudsmanden 
kan ikke ad denne vej kræve adgang til 
dokumenter, som han ikke ville have 
adgang til i medfør af artikel 3. Under 
samme betingelser kan ombudsmanden 
samarbejde med andre institutioner 
vedrørende fremme og beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder.
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Or. en

Begrundelse

Hensigten med ændringsforslaget er at gøre det muligt for ombudsmanden tillige at 
samarbejde med andre nationale eller internationale institutioner, der arbejder inden for 
området grundlæggende rettigheder. Udtrykket grundlæggende rettigheder er mere generel 
og omfatter tillige begrebet menneskerettigheder og er i overensstemmelse med gældende 
praksis og med chartret om grundlæggende rettigheder, hvori borgernes ret til god 
forvaltning og til at klage til den europæiske ombudsmand er fastlagt.
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