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Tarkistus 9
Costas Botopoulos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Oikeusasiamiehen ohjesääntö Tarkistus

2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin. Ne voivat 
kieltäytyä tästä vain aiheellisella tavalla 
perustelluista salassapitosyistä.

2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 
toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin. Jos pyydetyt 
tiedot ovat luottamuksellisia tai aineisto 
sisältää luottamuksellisia asiakirjoja tai 
tietoja, kyseisen toimielimen tai elimen on 
ilmoitettava asiasta oikeusasiamiehelle, 
jolla on velvollisuus olla ilmaisematta 
kyseisiä tietoja tai asiakirjoja.
Kun on kyse arkaluonteiseksi asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 9 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti luokitellusta asiakirjasta, 
oikeusasiamiehen on varmistettava, että 
sitä käsittelevät hänen yksikössään 
ainoastaan asianmukaisesti valtuutetut 
henkilöt.

Or. en

Perustelu

Tekstin nykyinen muotoilu voi vähentää kansalaisten luottamusta oikeusasiamiehen 
toimintaan, ja se on syytä poistaa. Lisätty teksti korostaa tarvetta säilyttää luottamuksellisuus 
ja suojata arkaluonteiset asiakirjat.

Tarkistus 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Oikeusasiamiehen ohjesääntö Tarkistus

2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 2. Yhteisöjen toimielinten ja elinten on 
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toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin. Ne voivat 
kieltäytyä tästä vain aiheellisella tavalla 
perustelluista salassapitosyistä.

toimitettava oikeusasiamiehelle tämän 
pyytämät tiedot ja myönnettävä tälle pääsy 
asianomaisiin asiakirjoihin. Tämä kohta ei 
vaikuta asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
soveltamiseen eikä pääsyä neuvoston, 
parlamentin ja Euroopan komission 
omiin asiakirjoihin koskevien sisäisten 
sääntöjen soveltamiseen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on säilyttää poikkeukset pääsyä toimielinten asiakirjoihin 
koskevan periaatteen soveltamiseen vastaavasti kuin säännöksissä, joita sovelletaan kyseiseen 
periaatteeseen yhteisön tasolla, ja säännöissä, joita asiasta on annettu monissa 
jäsenvaltioissa, joissa oikeusasiamiehen toimisto toimii. Kontrolloimattomalla pääsyllä 
asiakirjoihin voi olla kielteisiä vaikutuksia toimielinten lainsäädännölliseen, 
sopimusoikeudelliseen ja poliittiseen toimintaan, etenkin jollei ole olemassa 
erityistoimenpiteitä arkaluonteisten asiakirjojen käsittelemiseksi.

Tarkistus 11
Costas Botopoulos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla

Oikeusasiamiehen ohjesääntö Tarkistus

Oikeusasiamies voi kulloinkin 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä 
jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten 
viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä 
voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen 
tutkimusten tehokkuutta ja hänelle 
kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista 
ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei 
voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin 
joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti 
olisi voitu myöntää.

Oikeusasiamies voi kulloinkin 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti olla yhteistyössä tietyissä 
jäsenvaltioissa toimivien samankaltaisten 
viranomaisten kanssa siltä osin kuin tämä 
voi osaltaan parantaa oikeusasiamiehen 
tutkimusten tehokkuutta ja hänelle 
kanteluja tekevien henkilöiden oikeuksista 
ja eduista huolehtimista. Oikeusasiamies ei 
voi tällä tavoin vaatia pääsyä asiakirjoihin 
joihin sitä ei hänelle 3 artiklan mukaisesti 
olisi voitu myöntää. Samoin edellytyksin 
oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä 
muiden elinten kanssa perusoikeuksien 
edistämiseksi ja suojelemiseksi.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan oikeusasiamiehelle mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös 
muiden kansallisten tai kansainvälisten, perusoikeuksien alalla työskentelevien elinten 
kanssa. Termi "perusoikeudet" on yleisempi ja kattaa myös "ihmisoikeuksien" käsitteen. 
Lisäksi se on sopusoinnussa nykyisen käytännön ja perusoikeuskirjan kanssa, jossa on 
vahvistettu kansalaisten oikeus hyvään hallintoon ja heidän oikeutensa kannella Euroopan 
oikeusasiamiehelle.
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