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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevusaruande kohta (2019/xxxx(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitlevat aastaaruannet,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 15, 
artikli 24 kolmandat lõiku ja artiklit 228,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 11, 41, 42 ja 43,

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, 
Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta1,

– võttes arvesse Euroopa hea halduse tava eeskirja, mille Euroopa Parlament võttis vastu 
6. septembril 2001. aastal,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ombudsmani vahel 15. märtsil 
2006. aastal sõlmitud koostöö raamlepingut, mis jõustus 1. aprillil 2006. aastal,

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni Euroopa Ombudsmani 
strateegilise uurimise OI/2/2017/TE kohta, mis käsitleb õigusloomeprotsessi 
läbipaistvust nõukogu ettevalmistavates organites2,

– võttes arvesse oma 13. veebruari 2019. aasta resolutsiooni petitsioonikomisjoni 
2018. aasta arutelude tulemuste kohta3,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ja artikli 232 lõiget 1,

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitlev aastaaruanne esitati 
xxx ametlikult Euroopa Parlamendi presidendile ja ombudsman Emily O’Reilly 
tutvustas 4. septembril 2019. aastal Brüsselis aruannet petitsioonikomisjonile;

B. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklitega 24 ja 228 antakse Euroopa 
Ombudsmanile volitused võtta vastu kaebusi haldusliku omavoli juhtude kohta liidu 
institutsioonide, organite või asutuste tegevuses, välja arvatud Euroopa Liidu Kohus, 
kui see tegutseb õigusemõistjana; 

C. arvestades, et ombudsman algatas 2018. aastal 490 uurimist, millest 482 põhinesid 

1 EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0045.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0114.
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kaebusel ja 8 olid omaalgatuslikud, ning lõpetas 545 uurimist (534 kaebusel põhinevat 
ja 11 omaalgatuslikku uurimist); arvestades, et suurem osa uurimisi puudutas komisjoni 
(285 uurimist ehk 58,2 % juhtudest), millele järgnesid ELi ametid (43 uurimist ehk 8,8 
% juhtudest) ning seejärel tulid Euroopa Parlament (30 uurimist ehk 6,1 % juhtudest), 
Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) (23 uurimist ehk 4,7 % juhtudest), Euroopa 
välisteenistus (23 uurimist ehk 4,7 % juhtudest), Euroopa Investeerimispank (16 
uurimist ehk 3,3 % juhtudest), Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) (14 uurimist ehk 
2,8 % juhtudest) ja muud institutsioonid (56 uurimist ehk 15 % juhtudest);

D. arvestades, et kolm kõige sagedasemat teemat ombudsmani 2018. aastal lõpetatud 
uurimistes olid läbipaistvus, vastutus ja üldsuse juurdepääs teabele ja dokumentidele 
(24,6 %), teeninduskultuur (19,8 %) ning menetlusõiguste järgimine (16,1 %); 
arvestades, et muud mured hõlmasid menetlusõiguste järgimist, sealhulgas õigust saada 
ära kuulatud, põhiõiguste austamist, töölevõtmist, eetikaküsimusi, üldsuse osalemist 
ELi otsustusprotsessis, sealhulgas rikkumismenetlustes, ELi hangete, toetuste ja 
lepingute usaldusväärset finantsjuhtimist, värbamist ja ELi personaalküsimuste head 
haldamist;

E. arvestades, et oma 2018. aasta strateegilises töös avas ombudsmani büroo viis uut 
strateegilist uurimist, milles käsitletakse vastavalt puuetega inimeste kohtlemist ühise 
ravikindlustusskeemi raames, komisjoni veebisaitide juurdepääsetavust puuetega 
inimeste jaoks, Euroopa Ravimiameti esitamiseelseid tegevusi, komisjoni nn pöördukse 
juhtumite haldamist seoses ELi töötajatega ning nõukogu õigusloometöö 
usaldusväärsust; arvestades, et ombudsman algatas 2018. aastal 10 strateegilist algatust, 
mis käsitlevad muu hulgas keelte kasutamist ELi avalikus teenistuses, ahistamisvastast 
poliitikat ELi avalikus teenistuses ning lapsrändajate kaitset; 

F. arvestades, et 2018. aastal käivitas ombudsman uue veebisaidi, mis hõlmab 
läbivaadatud ja kasutajasõbralikku liidest potentsiaalsetele kaebuse esitajate jaoks; 
arvestades, et ombudsmani kiirmenetlus üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevate 
kaebustega tegelemiseks peegeldab ombudsmani kohustust anda abi ja teha 40 päeva 
jooksul otsuseid abi otsijate kohta kõigis 24 ELi ametlikus keeles; arvestades, et see uus 
algatus on osa tema büroo tõhususe suurendamise strateegiast;

G. arvestades, et ombudsman jõudis uurimise tulemusel järeldusele, et läbipaistvuse 
puudumine nõukogus seoses üldsuse juurdepääsuga nõukogu dokumentidele ja nõukogu 
praegune tava kujutavad tema otsustusprotsessi läbipaistvuse seisukohast – eriti 
ettevalmistavas etapis alaliste esindajate komitee ja töörühma tasandil – haldusomavoli;

H. arvestades, et ombudsman algatas 2018. aastal ahistamisvastase strateegia, millega 
kontrolliti ELi administratsiooni kehtestatud ahistamisvastast poliitikat; arvestades, et 
ombudsman otsustas kirjutada 2018. aastal 26 ELi institutsioonile ja ametile, paludes 
üksikasjalikku teavet poliitika ja selle rakendamise kohta;

I. arvestades, et ombudsman on osa ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
kohasest ELi raamistikust ning tema ülesanne on kaitsta, edendada ja kontrollida 
konventsiooni rakendamist ELi institutsioonide tasandil;

1. väljendab heameelt Euroopa Ombudsmani esitatud 2018. aasta aruande üle;
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2. kiidab Emily O’Reillyt tema töö ja konstruktiivsete jõupingutuste eest ELi halduse 
kvaliteedi ning kodanikele pakutavate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
parandamiseks;

3. toonitab läbipaistvuse ning nõukogu käsutuses olevatele dokumentidele üldsuse 
juurdepääsu andmise tähtsust; tõstab esile ombudsmani tööd ELi õigusloomeprotsessile 
suurema vastutuse panemisel üldsuse ees;

4. nõuab, et nõukogu kui üks kahest Euroopa seadusandjast viiks oma töömeetodid 
kooskõlla parlamentaarse demokraatia normidega, nagu näevad ette aluslepingud, mitte 
ei tegutseks diplomaatilise foorumina, mis ei ole selle ettenähtud ülesanne;

5. nõuab tungivalt, et ombudsman jätkaks komisjoni läbivaadatud nn pöördukse efekti 
eeskirjade rakendamise jälgimist; nimetatud eeskirjad kehtestati 2018. aasta septembris;

6. tunnistab vajadust läbipaistvuse järele ELi otsustusprotsessis; toetab kolme 
institutsiooni teenistuste vahelist ühise õigusloomeportaali arendamist, mis pakub 
kasutajasõbralikku kanalit, et võimaldada mittespetsialistidel saada teavet 
käimasolevate seadusandlike menetluste kohta; 

7. toetab kolmepoolsete kohtumiste lõppdokumentide avaldamist; märgib, et De Capitani 
kohtuasjas (T-540/15) 2018. aasta märtsis tehtud otsuses märgitakse, et 
„neljaveerulistes“ dokumentides kajastatud institutsioonide seisukohad ei kuulu 
avaldamata jätmise üldise eelduse alla; märgib, et kolmepoolsete läbirääkimiste 
dokumentides kajastuv tundlik teema ei ole iseenesest piisav põhjus üldsusele 
juurdepääsu keelamiseks; 

8. kordab uuesti, et EKP sõltumatus annab selle juhatuse liikmetele vabaduse otsustada 
vastutustundlikult ja asjakohase aruandekohustuse järgimise alusel, kas osaleda 
foorumites, sealhulgas laiemale üldsusele suletud foorumites, kui nad peavad seda 
vajalikuks, et tagada EKP rahapoliitika parim rakendamine; võtab teadmiseks 
ombudsmani 5. juuli 2018. aasta arvamuse;

9. kutsub komisjoni üles tagama tema ja liikmesriikide vahel peetava mitteametliku 
dialoogi etapis läbipaistvus ning juurdepääs dokumentidele ja teabele seoses saadud 
petitsioonidega seotud EU Piloti menetlustega; kutsub komisjoni üles kasutama ELi 
õiguse rikkumiste uurimisel teistsugust lähenemisviisi ning algatama 
rikkumismenetlusi, mis ei tugine üksnes EU Piloti mehhanismile;

10. rõhutab rikkumismenetlustes tehtud otsuste läbipaistvuse suurendamiseks võetud 
meetmete tähtsust; tuletab meelde, et komisjon lõi 2014. aastal Europa veebisaidil 
keskse platvormi põhjaliku teabega rikkumiste kohta; rõhutab, et komisjon annab 
Euroopa Parlamendile ja avalikkusele oma ELi õiguse kohaldamise järelevalve 
aastaaruannetes teavet EU Piloti ja rikkumiste toimikute kohta;

11. toetab ombudsmani tahet parandada ELi lobitöö läbipaistvust; toetab komisjoni võetud 
kohustust rakendada eksperdirühmade läbivaadatud horisontaalseid eeskirju, sealhulgas 
seoses läbipaistvuse ja huvide konfliktiga; rõhutab, kui oluline on registreerida erahuve 
esindavad üksikisikud ja organisatsioonid läbipaistvusregistris, nii et ametisse 
nimetamisi oleks võimalik läbi viia kooskõlas horisontaalsete eeskirjadega; 
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12. rõhutab, kui oluline alates 2018. aasta oktoobrist eksisteeriv tava, et läbipaistvusregistris 
kuvatakse nimekiri koosolekutest, mida registreerunud isikud on pidanud volinike, 
nende kabineti liikmete ja peadirektoritega;

13. rõhutab vajadust läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
järele, mis hõlmaks Euroopa Parlamenti, komisjoni ja nõukogu; toetab tööd esimese 
suunitlusega kohtumistel ja läbirääkimistel, mis algasid 2018. aasta jaanuaris;

14. märgib murega, et praegune komisjon ei kehtestanud peasekretäri ametisse nimetamise 
jaoks erimenetlust, ning palub uuel komisjonil seda teha; 

15. toetab komisjoni poolt 31. jaanuaril 2018 vastu võetud ettepanekut Euroopa Komisjoni 
liikmete käitumisjuhendi kohta; toetab uue käitumisjuhendi alusel kehtestatud 
suurendamisi, nimelt ametiaja järgsest tegevusest kohustuslikult teavitamiseks ette 
nähtud ajavahemiku pikendamist ning endiste volinike lobitöö keeldu komisjonis;

16. kinnitab ja on sügavalt veendunud, et kõigis ELi institutsioonides on vaja rakendada 
selgeid moraalseid ja eetilisi eeskirju ning standardeid selleks, et tagada ausameelsuse 
kohustuse järgimine ja kaalutlusõigus; 

17. nõuab tungivalt, et ombudsman kontrolliks ühise ravikindlustusskeemi (JSIS) vastavust 
puuetega inimeste õiguste konventsioonile; nõuab tungivalt, et komisjon ajakohastaks 
üldiste rakendussätete teksti, mis reguleerib ühise ravikindlustusskeemi toimimist 
puudega või raske haigusega inimeste ravikulude osas;

18. kiidab heaks ombudsmani hea halduse auhinna, millega tunnustatakse ELi avaliku 
teenistuse jõupingutusi kodanikusõbraliku poliitika rakendamiseks uuenduslike viiside 
leidmisel;

19. ergutab ombudsmani jätkama koostööd riiklike ombudsmanidega Euroopa 
ombudsmanide võrgustiku kaudu;

20. väljendab tunnustust ombudsmani ja tema töötajate suurepärasele koostööle 
petitsioonikomisjoniga;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev petitsioonikomisjoni resolutsioon ja 
raport nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele ning liikmesriikide ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele 
organitele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Ombudsmani 2018. aasta4 tegevust käsitlev aastaaruanne esitati ametlikult Euroopa 
Parlamendi presidendile xxx 2019. aastal ning ombudsman Emily O’Reilly tutvustas 
Brüsselis aruannet petitsioonikomisjonile 4. septembril 2019. aastal.

Ombudsmani pädevused on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 24 ja 228. 

ELi toimimise lepingu artiklis 24 ning ELi põhiõiguste harta artiklis 43 on sätestatud Euroopa 
Ombudsmanile kaebuse esitamise õigus. 

ELi toimimise lepingu artikli 228 kohaselt on Euroopa Ombudsman, kelle valib Euroopa 
Parlament, volitatud igalt liidu kodanikult või igalt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes elab 
või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, vastu võtma kaebusi haldusomavoli 
juhtude kohta liidu institutsioonide, organite või asutuste tegevuses, välja arvatud Euroopa 
Liidu Kohus, kui see tegutseb õigusemõistjana.

Haldusomavoli tähendab kehva või puudulikku haldusmenetlust. Sellega on tegu, kui 
institutsioon ei toimi kooskõlas õigusega, ei järgi hea haldustava põhimõtteid või rikub 
inimõiguseid.

aluslepingute praeguses versioonis sisalduv võtmetegur, mis on otseselt seotud ombudsmani 
tegevusega, on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 15. Nimelt sätestatakse ELi 
toimimise lepingu artiklis 15, et liidu institutsioonid, organid ja asutused peavad tegema oma 
tööd võimalikult avatult, et edendada head valitsemistava ning tagada kodanikuühiskonna 
osalemine. Lisaks nähakse selles ette, et igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel 
isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus pääseda ligi 
liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidele.

Veel üks ombudsmani rolliga tihedalt seotud õiguslik alus on ELi põhiõiguste harta artikli 41 
lõige 1, milles toonitatakse, et „igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja 
asutused käsitleksid tema küsimusi erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul“.

2018. aastal pöördus ombudsmani teenistuste poole abi saamiseks 17 996 kodanikku, kellest 
14 596-le anti nõu ombudsmani veebisaidil oleva interaktiivse juhendi kaudu ning ülejäänud 
1220 taotlusele vastasid ombudsmani teenistused ning 2180 pöördumist käsitles ombudsman 
kaebustena.

2180st ombudsmani poolt 2018. aastal käsitletud kaebusest 880 kuulus ombudsmani 
pädevusse ning 1300 jäi ombudsmani pädevusalast välja.

Ombudsman algatas 2018. aastal 490 uurimist, millest 482 põhinesid kaebusel ja 14 olid 
omaalgatuslikud, ning lõpetas 545 uurimist (534 kaebusel põhinevat ja 11 omaalgatuslikku 
uurimist). Enamik ombudsmani uurimisi puudutas komisjoni (285 uurimist ehk 58,2 % 
juhtudest), järgnesid ELi ametid (43 uurimist ehk 8,8 % juhtudest), Euroopa Parlament (30 
uurimist ehk 6,1 % juhtudest) Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) (23 uurimist ehk 4,7 % 
juhtudest), Euroopa välisteenistus (23 uurimist ehk 4,7 % juhtudest), Euroopa 
Investeerimispank (16 uurimist ehk 3,3 % juhtudest) Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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(14 uurimist ehk 2,8 % juhtudest) ja muud institutsioonid (56 uurimist ehk 11,4 % juhtudest).

Kolm peamist teemat ombudsmani 2018. aastal lõpetatud uurimistes olid läbipaistvus, 
vastutus ja üldsuse juurdepääs teabele ja dokumentidele (20,6 %), teeninduskultuur (16,8 %) 
ning menetlusõiguste järgimine (16,5 %). Muud mured hõlmasid eetilisi küsimusi, üldsuse 
osalemist ELi otsustusprotsessis, põhiõiguste austamist, kaalutlusõiguse nõuetekohast 
kasutamist, sealhulgas rikkumismenetlustes, ELi hangete, toeuste ja lepingute usaldusväärset 
finantsjuhtimist, töölevõtmist ja ELi personaliküsimuste head haldamist.

Ombudsmani büroo avas oma 2018. aasta strateegilises töös viis uut strateegilist uurimist, 
milles käsitletakse vastavalt puuetega inimeste kohtlemist ühise ravikindlustusskeemi raames, 
komisjoni veebisaitide juurdepääsetavust puuetega inimeste jaoks, Euroopa Ravimiameti 
esitamiseelseid tegevusi, komisjoni nn pöördukse juhtumite haldamist seoses ELi töötajatega 
ning nõukogu õigusloometöö usaldusväärsust.

Ombudsman algatas ka 10 strateegilist algatust, mis käsitlevad muu hulgas keelte kasutamist 
ELi avalikus teenistuses, ahistamisvastast poliitikat ELi avalikus teenistuses, lapsrändajate 
kaitset ja tagasisaatmist ning nn pöördukse eeskirju ELi eri institutsioonides ja asutustes.

Raportöör tõstab esile, et läbipaistvust ja vastutust, sealhulgas teabele ja dokumentidele 
juurdepääsu käsitlevad uurimised moodustavad jätkuvalt suurima osa ombudsmani 2018. 
aastal käsitletud juhtumitest (20,6 %).
Sel aastal tasub ära märkida ka ühe ombudsmani harva kasutatava pädevuse kasutamine – 
eriaruande esitamine Euroopa Parlamendile seoses Euroopa Liidu Nõukogu 
aruandekohustusega. 

Üldsuse arvamust EList on osaliselt kujundanud nn Brüsseli süüdistamise mõtteviis. 
Raportöör on seisukohal, et ELi demokraatia ja teadlike avalike arutelude jaoks on oluline, et 
see üldine arusaam vaidlustatakse, ning üldsusel on õigus teada, kuidas nende riikide 
valitsused aitavad kaasa ELi õigusaktide koostamisele. Seetõttu toetab raportöör ettepanekut 
parandada nõukogu õiguslikku läbipaistvust. Et muuta ELi õigusloomeprotsessi jälgimine 
avalikkusele lihtsamaks, esitas ombudsman Euroopa Liidu Nõukogule mitu soovitust: 

a) identifitseerida dokumentides süstemaatiliselt nõukogu ettevalmistavates organites 
seisukohti väljendavad liikmesriikide valitsused;

b) töötada välja selged ja avalikult kättesaadavad kriteeriumid dokumentide 
tähistamiseks juurdepääsumärkega „LIMITE“ kooskõlas ELi õigusega; 

c) vaadata süstemaatiliselt läbi dokumentide LIMITE-staatus varases etapis, enne 
õigusakti lõplikku vastuvõtmist, sealhulgas enne mitteametlike kolmepoolsete 
läbirääkimiste algust, mil nõukogu on saavutanud ettepaneku suhtes esialgse 
seisukoha.

Raportöör tunneb heameelt ombudsmani ja petitsioonikomisjoni vahelise olulise ja viljaka 
dialoogi üle, mis on tõhus süsteem üldsuse murede lahendamiseks ja abistamiseks: arvestades, 
et ombudsman tegeleb kaebustega, mis on esitatud ELi institutsioonide, asutuste ja ametite 
vastu ning petitsioonikomisjon käsitleb petitsioone, mis puudutavad ELi tegevusvaldkondi 
kogu Euroopas.


