European Ombudsman

Traktat om EU's funktionsmåde
Page content - 17/01/2018

Artikel 228
(tidl. artikel 195 i TEF)
1. En europæisk ombudsmand valgt af Europa-Parlamentet er beføjet til at modtage klager
fra enhver unionsborger eller enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i
en medlemsstat over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger
foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den
Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner. Den Europæiske
Ombudsmand undersøger klagerne og aflægger beretning herom.
Ombudsmanden skal i overensstemmelse med sit hverv foretage de undersøgelser, som han
finder berettigede, enten på eget initiativ eller på grundlag af de klager, der forelægges ham
direkte eller gennem et medlem af Europa-Parlamentet, medmindre de påståede forhold er
under eller har været under retslig behandling. Konstaterer ombudsmanden, at der
foreligger fejl eller forsømmelser, forelægger han sagen for den pågældende institution eller
det pågældende organ, kontor eller agentur, som har en frist på tre måneder til at meddele
ham sin udtalelse. Ombudsmanden sender derpå en rapport til Europa-Parlamentet og til
den pågældende institution eller det pågældende organ, kontor eller agentur. Den person,
som klagen hidrører fra, underrettes om resultatet af disse undersøgelser.
Ombudsmanden aflægger en årlig beretning til Europa-Parlamentet om resultatet af sine
undersøgelser.
2. Ombudsmanden vælges efter hvert valg til Europa-Parlamentet for dettes valgperiode.
Han kan genudnævnes.
Domstolen kan på begæring af Europa-Parlamentet afskedige ombudsmanden, hvis han ikke
længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv, eller hvis han har begået
en alvorlig forseelse.
3. Ombudsmanden udfører sit hverv i fuldstændig uafhængighed. Han må ved udøvelsen af
sine pligter hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen anden
institution eller noget andet organ, kontor eller agentur. Ombudsmanden må, så længe hans
embedsperiode varer, ikke udøve nogen anden – lønnet eller ulønnet – erhvervsmæssig
virksomhed.
4. Europa-Parlamentet fastsætter på eget initiativ ved forordning efter en særlig
1

lovgivningsprocedure ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af
hans hverv efter høring af Kommissionen og med godkendelse af Rådet.
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