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Módosítás 9
Costas Botopoulos

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Az ombudsman alapokmánya Módosítás

(2) A közösségi intézmények és szervek 
kötelesek az ombudsman rendelkezésére 
bocsátani minden általa kért információt, 
továbbá biztosítani számára a vonatkozó 
ügyiratokhoz történő hozzáférést. A fenti 
kérés kizárólag kellően megalapozott 
titoktartási okból utasítható el.

(2) A közösségi intézmények és szervek 
kötelesek az ombudsman rendelkezésére 
bocsátani minden általa kért információt, 
továbbá biztosítani számára a vonatkozó 
ügyiratokhoz történő hozzáférést. 
Amennyiben a kért információ bizalmas, 
vagy az anyag bizalmas dokumentumokat 
vagy információkat tartalmaz, az érintett 
intézménynek vagy szervnek tájékoztatnia 
kell erről az ombudsmant, aki 
kötelezettséget vállal arra, hogy nem 
hozza nyilvánosságra az adott információt 
vagy dokumentumot.
Amennyiben egy dokumentum az 
1049/2001/EK rendelet 9. cikkének (1) 
bekezdése szerint minősített, az 
ombudsmannak biztosítania kell, hogy 
hivatalában azt csak az arra megfelelően 
felhatalmazott személyek kezeljék. 

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás csökkentheti a polgároknak az ombudsman intézkedésébe vetett 
bizalmát, ezért azt el kell hagyni. Az új szöveg hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni a 
dokumentumok bizalmasságát és biztosítani kell a minősített dokumentumok védelmét.
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Módosítás 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Az ombudsman alapokmánya Módosítás

(2) A közösségi intézmények és szervek 
kötelesek az ombudsman rendelkezésére 
bocsátani minden általa kért információt, 
továbbá biztosítani számára a vonatkozó 
ügyiratokhoz történő hozzáférést. A fenti 
kérés kizárólag kellően megalapozott 
titoktartási okból utasítható el.

(2) A közösségi intézmények és szervek 
kötelesek az ombudsman rendelkezésére 
bocsátani minden általa kért információt, 
továbbá biztosítani számára a vonatkozó 
ügyiratokhoz történő hozzáférést. E 
bekezdés nem érinti az 1049/2001/EK 
rendelet 4. cikkében foglalt kivételek 
rendszerét és a Tanács, a Parlament és a 
Bizottság saját dokumentumaihoz való 
hozzáférést szabályozó belső szabályokat.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja a dokumentumokhoz való hozzáférés elvének alkalmazása alóli kivételek 
rendszerének fenntartása, hasonlóan a közösségi szintű szabályozáshoz és a számos 
tagállamban e téren érvényes szabályokhoz. A dokumentumokhoz való ellenőrizeten 
hozzáférés az eredeti szándékokkal ellentétes módon befolyásolhatja az intézmények 
jogalkotási, szerződéses és politikai tevékenységét, különösen ha nem léteznek külön 
szabályok a minősített dokumentumok kezelésére.

Módosítás 11
Costas Botopoulos

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk

Az ombudsman alapokmánya Módosítás

Az ombudsman – amennyiben ezzel 
eljárása eredményességét fokozhatja, és a 
hozzá panasszal fordulók jogainak és 
érdekeinek megfelelőbb védelmét 
elősegítheti – együttműködhet egyes 
tagállamok azonos típusú szerveivel, 
amennyiben tiszteletben tartja az 
alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. 

Az ombudsman – amennyiben ezzel 
eljárása eredményességét fokozhatja, és a 
hozzá panasszal fordulók jogainak és 
érdekeinek megfelelőbb védelmét 
elősegítheti – együttműködhet egyes 
tagállamok azonos típusú szerveivel, 
amennyiben tiszteletben tartja az 
alkalmazandó nemzeti jog rendelkezéseit. 
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Az ombudsman ezen az úton nem kérhet 
meg olyan dokumentumokat, amelyekhez a 
3. cikk alapján nem férhet hozzá.

Az ombudsman ezen az úton nem kérhet 
meg olyan dokumentumokat, amelyekhez a 
3. cikk alapján nem férhet hozzá. 
Ugyanezen feltételek mellett az 
ombudsman együttműködhet egyéb 
intézményekkel az alapjogok előmozdítása 
és védelme érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt kívánja lehetővé tenni az ombudsman számára, hogy az alapjogok területén 
működő, egyéb nemzeti vagy nemzetközi intézményekkel is együttműködhessen. Az 
„alapjogok” kifejezés általánosabb, hiszen magában foglalja az emberi jogokat, továbbá 
összhangban van a jelenlegi gyakorlattal és az alapjogi chartával, amely tartalmazza a 
polgárok jogát a megfelelő ügyintézéshez és az európai ombudsmanhoz való fordulás 
lehetőségét.
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