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Austatud esimees

Kirjutan Teile seoses Teie komisjoni algatusraportiga Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta – 
2018. aasta aruanne (2019/2134(INI)). Põhiseaduskomisjon võttis oma 12. novembri 
2019. aasta koosolekul vastu kirja vormis arvamuse (arvamuse koostaja: Paulo Rangel, PPE), 
mille alljärgnevalt Teile edastan. 

Põhiseaduskomisjon otsustas nimetatud koosolekul1 paluda vastutaval petitsioonikomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

Põhiseaduskomisjon tunneb heameelt püsivate suhete üle, mida Euroopa Ombudsman on 
arendanud Euroopa Parlamendiga ja eelkõige mõnede parlamendikomisjonidega, sealhulgas 
põhiseaduskomisjoniga, kellega on mitmel korral peetud avatud ja viljakat dialoogi. 

Põhiseaduskomisjon on Euroopa Ombudsmani tegevusega vaatlusperioodil (2018) väga rahul 
ning leiab, et tema tegevust oleks hea veelgi edasi arendada, pidades silmas aastaaruandes 
nimetatud põhivaldkondi: 

 vastutus ELi otsustusprotsessis; 

 lobitöö läbipaistvus;

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Antonio Tajani, (esimees), Gabriele Bischoff, (aseesimees), Charles Goerens, 
(aseesimees), Giuliano Pisapia, (aseesimees) Paulo Rangel, (arvamuse koostaja), Danuta Maria Hübner, 
Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard Corbett, Domènec Ruiz Devesa, 
Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 juurdepääs dokumentidele;

 põhiõigused;

 eetikaküsimused;

 ELi asutused ja muud organid; 

 ELi lepingud ja toetused; 

 kodanike osalemine ELi poliitika kujundamises. 

Põhiseaduskomisjon peab muu hulgas väga oluliseks nõukogu kui seadusandliku organi 
töömeetodite läbipaistvust ning koostas koos Teie komisjoniga ombudsmani asjakohast 
strateegilist uurimist käsitleva raporti, mille peamist sõnumit ka praegu kinnitame2. 

Põhiseaduskomisjon märgib rahuloluga, et Euroopa Ombudsman on avaldanud tugevat toetust 
Euroopa kodanikualgatusele, ning tunneb heameelt selle üle, et ombudsmani büroo jälgib 
Euroopa kodanikualgatust käsitlevate uute õigusaktide rakendamist3.

Lisaks on põhiseaduskomisjon teadlik asjaolust, et otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ehk 
Euroopa Ombudsmani põhimäärus, mis reguleerib organi ülesannete täitmist, jõustus 
1994. aastal ja seda on viimati muudetud 2008. aastal4. Komisjon peab seetõttu 
kahetsusväärseks, et ombudsmani põhimäärust ei ole pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
1. detsembril 2009 uue õigusraamistikuga vastavusse viidud. Ombudsmani põhimääruse 
ajakohastamine on hädavajalik, seda enam et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 228 
lõige 4 võimaldab Euroopa Parlamendil võtta pärast komisjonilt arvamuse taotlemist ja 
nõukogu heakskiidul vastu määrused, millega kehtestatakse tegevusjuhend ja üldised 
tingimused, mis reguleerivad ombudsmani kohustuste täitmist. Põhiseaduskomisjon kordab, 
et otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom on vaja tunnistada kiiresti kehtetuks ja asendada 
määrusega vastavalt praegu kohaldatavale õiguslikule alusele. Põhiseaduskomisjon tuletab 
meelde, et 2019. aasta alguses algatas ta uue põhimääruse koostamise5, kuid ootab siiani 
nõukogu nõusolekut.

Oleksin tänulik, kui Teie komisjon võtaks eespool esitatud arvamust arvesse.

Lugupidamisega

2 Vt Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist 
uurimist OI/2/2017/TE õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta nõukogu ettevalmistavates organites 
(2018/2096(INI)) (Raportöörid Jo Leinen ja Yana Toom). 
3 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) nr 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse 
kohta (ELT L 130, 17.5.2019, lk 55).
4 Vt Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete 
täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15).
5 Vt Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Euroopa Parlamendi määruse 
eelnõu ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (Euroopa Ombudsmani 
põhimäärus), millega tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom (2018/2080(INL) – 
2019/0900(APP)) (Raportöör: Paulo Rangel).
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