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Amendamentul 9
Costas Botopoulos

Propunere de decizie
Articolul 3 - alineatul 2 - paragraful 1

Statutul Ombudsmanului Amendamentul

(2) Instituțiile și organismele comunitare 
sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului orice informații pe care 
acesta le solicită și să îi permită accesul la 
dosarele în cauză. Instituțiile și 
organismele comunitare pot refuza acest 
lucru numai din motive motivate 
corespunzător de păstrare a secretului.

(2) Instituțiile și organismele comunitare 
sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului orice informații pe care 
acesta le solicită și să îi permită accesul la 
dosarele respective. Dacă informațiile 
solicitate sunt confidențiale, ori dosarul în 
cauză conține documente sau informații 
confidențiale, instituția sau organismul în 
cauză informează Ombudsmanul, care 
este obligat să nu divulge informațiile sau 
documentele în cauză.

În cazul unui document sensibil în sensul 
articolului 9 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) 1049/2001, 
Ombudsmanul se asigură că documentul 
respectiv este utilizat numai de persoane 
din serviciul său care au fost autorizate în 
mod corespunzător în acest sens.

Or. en

Justificare

Prezenta versiune poate diminua încrederea cetățenilor în acțiunile Ombudsmanului și ar 
trebui suprimată. Textul suplimentar scoate în evidență necesitatea păstrării confidențialității 
și protecției documentelor sensibile. 
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Amendamentul 10
Giuseppe Gargani, Riccardo Ventre

Propunere de decizie
Articolul 3 - alineatul 2 - paragraful 1

Statutul Ombudsmanului Amendamentul

(2) Instituțiile și organismele comunitare 
sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului orice informații pe care 
acesta le solicită și să îi permită accesul la 
dosarele în cauză. Instituțiile și 
organismele comunitare pot refuza acest 
lucru numai din motive justificate 
corespunzător de păstrare a secretului.

(2) Instituțiile și organismele comunitare 
sunt obligate să îi furnizeze 
Ombudsmanului orice informații pe care 
acesta le solicită și să îi permită accesul la 
dosarele în cauză. Acest alineat nu aduce 
atingere aplicării sistemului de scutiri 
menționat la articolul 4 din Regulamentul 
1049/2001, și nici normelor interne ale 
Consiliului, Parlamentului și Comisiei 
care permit accesul la documentele 
acestor instituții.

Or. it

Justificare

Scopul amendamentului este de a păstra un sistem de scutiri de la aplicarea principiului 
accesului la documente, prin analogie atât cu dispozițiile care reglementează acest principiu 
la nivel comunitar, cât și cu normele în materie stabilite în multe din statele membre în care 
biroul Ombudsmanului are activități. Accesul necontrolat la documente poate avea un impact 
negativ asupra activităților politice, contractuale și legislative ale instituțiilor, în special în 
absența unor măsuri specifice referitoare la utilizarea documentelor sensibile.

Amendamentul 11
Costas Botopoulos

Propunere de decizie
Articolul 5

Statutul Ombudsmanului Amendamentul

În măsura în care acest lucru contribuie la 
o mai mare eficiență a investigațiilor sale și 
la o mai bună protecție a drepturilor și a 
intereselor persoanelor care îi adresează 
plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu 
autoritățile de același tip din unele state 
membre, cu respectarea legislațiilor 

În măsura în care acest lucru contribuie la 
o mai mare eficiență a investigațiilor sale și 
la o mai bună protecție a drepturilor și a 
intereselor persoanelor care îi adresează 
plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu 
autoritățile de același tip din unele state 
membre, cu respectarea legislațiilor 
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naționale aplicabile. Ombudsmanul nu 
poate solicita pe această cale documente la 
care nu are acces în temeiul articolului 3.

naționale aplicabile. Ombudsmanul nu 
poate solicita pe această cale documente la 
care nu are acces în temeiul articolului 3.
În aceleași condiții, Ombudsmanul poate 
coopera cu alte instituții în scopul 
promovării și protecției drepturilor 
fundamentale.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este să autorizeze Ombudsmanul să coopereze cu alte instituții 
naționale și internaționale active în domeniul drepturilor fundamentale. Termenul "drepturi 
fundamentale” este mai generic, incluzând și noțiunea de „drepturi ale omului”, și este 
consecvent cu practicile prezente, precum și cu Carta Drepturilor Fundamentale care 
consacră drepturile cetățenilor la bună administrație și de a se plânge Ombudsmanului 
European.
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