European Ombudsman

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Page content - 17/01/2018

Artikel 228
(f.d. artikel 195 FEG)
1. En europeisk ombudsman, vald av Europaparlamentet, har befogenhet att från varje
unionsmedborgare eller varje annan fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt
säte i en medlemsstat ta emot klagomål om missförhållanden i unionsinstitutionernas,
unionsorganens eller unionsbyråernas verksamhet, med undantag för Europeiska unionens
domstol då den utövar sina domstolsfunktioner. Europeiska ombudsmannen ska undersöka
och rapportera om dessa klagomål.
Ombudsmannen ska inom ramen för sitt uppdrag företa de undersökningar som han finner
berättigade, antingen på eget initiativ eller på grundval av de klagomål som framförs till
honom direkt eller genom en ledamot av Europaparlamentet; detta gäller dock inte om de
påstådda förhållandena är eller har varit föremål för ett domstolsförfarande. Om
ombudsmannen konstaterar att ett missförhållande har förekommit, ska han hänskjuta
frågan till den institution, det organ eller den byrå som berörs, som ska ha en frist på tre
månader för att delge honom sina synpunkter. Ombudsmannen ska därefter lämna en
rapport till Europaparlamentet och den institution, det organ eller den byrå som berörs. Den
klagande ska underrättas om resultatet av dessa undersökningar.
Ombudsmannen ska förelägga Europaparlamentet en årlig rapport om resultatet av sina
undersökningar.
2. Ombudsmannen ska väljas efter varje val till Europaparlamentet för dess valperiod.
Ombudsmannen kan utses på nytt.
Ombudsmannen kan på begäran av Europaparlamentet avsättas av domstolen om han inte
längre uppfyller de krav som ställs för att han ska kunna utföra sina uppgifter eller om han
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
3. Ombudsmannen ska vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Då han fullgör sina
uppgifter får han inte vare sig begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon
institution, något organ eller någon byrå. Ombudsmannen får inte under sin ämbetstid utöva
någon avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.
4. Efter yttrande från kommissionen och med godkännande av rådet ska Europaparlamentet,
på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande,
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fastställa regler och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning.
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