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Articolul 228
(ex-articolul 195 TCE)
(1) Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este împuternicit să primească
plângeri din partea oricărui cetățean al Uniunii sau a oricărei persoane fizice sau juridice cu
reședința sau sediul social într-un stat membru, care privesc cazuri de administrare
defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția
Curții de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor jurisdicționale ale acesteia.
Acesta investighează aceste plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea.
Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul efectuează investigațiile pe care le consideră justificate,
din proprie inițiativă sau pe baza plângerilor care i-au fost adresate direct sau prin
intermediul unui membru al Parlamentului European, cu excepția cazului în care pretinsele
fapte fac sau au făcut obiectul unei proceduri judiciare. În cazul în care Ombudsmanul
constată un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituția, organul, oficiul sau
agenția în cauză, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica punctul său de
vedere. Ombudsmanul transmite apoi un raport Parlamentului European și instituției în
cauză. Persoana care a formulat plângerea este informată cu privire la rezultatul acestor
investigații.
În fiecare an, Ombudsmanul prezintă un raport Parlamentului European cu privire la
rezultatele investigațiilor sale.
(2) Ombudsmanul este ales, după fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata
legislaturii. Mandatul acestuia poate fi reînnoit.
Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justiție, la plângerea Parlamentului European,
în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau a comis o
abatere gravă.
(3) Ombudsmanul își exercită funcțiile în deplină independență. În îndeplinirea îndatoririlor
sale, acesta nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern, instituție,
organ, oficiu sau agenție. Pe durata exercitării funcțiilor sale, Ombudsmanul nu poate
exercita nici o altă activitate profesională, remunerată sau nu.
(4) Parlamentul European, hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate
cu o procedură legislativă specială, stabilește statutul și condițiile generale de exercitare a
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funcțiilor Ombudsmanului, după avizul Comisiei și cu aprobarea Consiliului.
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