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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą (2019/xxxx(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15 straipsnį, 24 
straipsnio trečią pastraipą ir 228 straipsnį,

– atsižvelgdamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11, 41, 42 ir 43 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvenciją (NTK),

– atsižvelgdamas į savo 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2001 m. rugsėjo 6 d. priimtą Europos gero 
administracinio elgesio kodeksą,

– atsižvelgdamas į Parlamento ir Europos ombudsmeno 2006 m. kovo 15 d. sudarytą ir 
2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojusį bendrąjį susitarimą dėl bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl Ombudsmeno strateginio 
tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant 
teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus2,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl 2018 m. Peticijų komiteto 
svarstymų rezultatų3,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos ombudsmeno veiklos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį ir 232 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

A. kadangi ...m. ... ... d. Parlamento pirmininkui buvo oficialiai pateiktas metinis 
pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą, o 2019 m. rugsėjo 4 d. 
Briuselyje ombudsmenė Emily O’Reilly pranešimą pristatė Peticijų komitetui;

B. kadangi pagal SESV 24 ir 228 straipsnius Europos ombudsmenas turi įgaliojimus 
priimti skundus dėl netinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų administravimo 
veiksmų, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomas teismo funkcijas; 

C. kadangi 2018 m. Europos ombudsmenė pradėjo 490 tyrimų, iš kurių 482 buvo pagrįsti 

1 OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0045.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0114.
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skundais, o 8 pradėti savo iniciatyva, ir baigė 545 tyrimus (iš jų 534 buvo pagrįsti 
skundais, o 11 pradėti savo iniciatyva); kadangi dagiausia tyrimų buvo susiję su 
Komisija (285 tyrimai arba 58,2 proc.), toliau tyrimai padalyti taip: ES agentūros (43 
tyrimai arba 8,8 proc.), kitos institucijos: Parlamentas (30 tyrimų arba 6,1 proc.), 
Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) (23 tyrimai arba 4,7 proc.), Europos išorės 
veiksmų tarnyba (EIVT) (23 tyrimai arba 4,7 proc.), Europos Investicijų Bankas (16 
tyrimų arba 3,3 proc.), Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) (14 tyrimų arba 
2,8 proc.) ir kitos institucijos (56 tyrimai arba 11,4 proc.);

D. kadangi trys didžiausią susirūpinimą kėlę klausimai, susiję su tyrimais, kuriuos Europos 
ombudsmenė baigė nagrinėti 2018 m., buvo: skaidrumas, atskaitomybė ir galimybė 
visuomenei susipažinti su informacija ir dokumentais (24,6 proc.), tarnybos kultūra 
(19,8 proc.) ir tinkamas naudojimasis įgaliojimais (16,1 proc.); kadangi kiti 
susirūpinimą kėlę klausimai apima procesines teises, pavyzdžiui, teisę būti išklausytam, 
pagrindinių teisių paisymą, priėmimą į darbą, etinius klausimus, visuomenės 
dalyvavimą ES priimant sprendimus, įskaitant vykdant pažeidimo procedūras, patikimą 
finansų valdymą, susijusį su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis, įdarbinimą ir gerą 
ES personalo klausimų sprendimą;

E. kadangi Europos ombudsmeno tarnyba, 2018 m. vykdydama savo strateginį darbą, 
pradėjo penkis naujus strateginius tyrimus, atitinkamai dėl elgesio su neįgaliaisiais 
pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą, dėl galimybių neįgaliesiems naudotis 
Komisijos interneto svetainėmis, dėl veiksmų prieš pateikiant paraiškas Europos vaistų 
agentūrai, dėl „sukamųjų durų“ reiškinio, susijusio su ES darbuotojais, valdymo 
Komisijoje ir dėl Tarybos teisėkūros darbo atskaitomybės; kadangi 2018 m. Europos 
ombudsmenė pradėjo dešimt strateginių iniciatyvų, susijusių, be kita ko, su kalbų 
vartojimu ES viešojoje tarnyboje, kovos su priekabiavimu politika ES viešojoje 
tarnyboje ir vaikų migrantų apsauga; 

F. kadangi 2018 m. Europos ombudsmenė pradėjo naudoti naują interneto svetainę, 
kurioje pateikiama atnaujinta ir patogi naudoti sąsaja galimiems skundų pateikėjams; 
kadangi pagreitinta procedūra, kurią Europos ombudsmenė taiko nagrinėdama skundus 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, atspindi jos įsipareigojimą 
suteikti pagalbą tiems, kurie jos prašo, ir priimti sprendimus per 40 dienų, visomis 24 
oficialiosiomis ES kalbomis; kadangi ši nauja iniciatyva yra strategijos, kuria siekiama 
padidinti Ombudsmeno tarnybos veiksmingumą, dalis;

G. kadangi atlikusi tyrimą Europos ombudsmenė nustatė, jog tai, kad Taryboje stokojama 
skaidrumo, susijusio su galimybe visuomenei susipažinti su jos teisėkūros dokumentais, 
ir jos dabartinė praktika, susijusi su sprendimų priėmimo proceso skaidrumu (ypač 
parengiamuoju etapu COREPER ir darbo grupių lygmeniu), priskirtina netinkamam 
administravimui;

H. kadangi 2018 m. Europos ombudsmenė paskelbė kovos su priekabiavimu strategiją, 
pagal kurią vertinama ES administravimo institucijų taikoma kovos su priekabiavimu 
politika; kadangi Europos ombudsmenė 2018 m. nusprendė raštu kreiptis į 26 ES 
institucijas ir agentūras ir prašyti pateikti išsamią informaciją apie minėtąją politiką ir 
jos įgyvendinimo būdus;

I. kadangi Ombudsmeno tarnyba pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją yra ES struktūros 
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dalis ir jo užduotis – ES institucijų lygmeniu ginti, skatinti ir stebėti šios konvencijos 
įgyvendinimą;

1. teigiamai vertina Europos ombudsmenės pristatytą metinį pranešimą apie 2018 m. 
veiklą;

2. džiaugiasi dėl Emily O’Reilly darbo ir konstruktyvių pastangų gerinti ES 
administravimo kokybę ir piliečiams teikiamų jos paslaugų prieinamumą ir kokybę;

3. pabrėžia skaidrumo ir galimybės visuomenei susipažinti su Tarybos turimais 
dokumentais svarbą; atkreipia dėmesį į Europos ombudsmenės darbą siekiant, kad ES 
teisėkūros procesas būtų labiau atskaitingas visuomenei;

4. reikalauja, kad Taryba, kaip viena iš dviejų ES teisėkūros institucijų, liautųsi veikusi 
kaip diplomatinis forumas, nes tai nėra jai numatyta funkcija, ir suderintų savo darbo 
metodus su parlamentinės demokratijos standartais, kaip nustatyta pagal Sutartis;

5. primygtinai ragina Europos ombudsmenę toliau stebėti, kaip įgyvendinamos 2018 m. 
rugsėjo mėn. priimtos persvarstytos Komisijos taisyklės dėl „sukamųjų durų“ reiškinio;

6. pripažįsta skaidrumo poreikį ES sprendimų priėmimo procese; pritaria tam, kad trijų 
institucijų tarnybos plėtotų bendrą teisėkūros portalą, kuris užtikrintų patogų naudoti 
kanalą, per kurį nespecialistai galėtų gauti informacijos apie vykstančias teisėkūros 
procedūras; 

7. pritaria tam, kad būtų skelbiami galutiniai trišalio dialogo dokumentai; pažymi, kad 
sprendime, 2018 m. kovo mėn. priimtame byloje De Capitani (T-540/15), teigiama, jog 
keturių stulpelių dokumentuose atsispindinčioms institucijų nuomonėms netaikoma 
bendra neatskleidimo prezumpcija; pažymi, kad dalyko, apie kurį kalbama trišalio 
dialogo dokumentuose, konfidencialus pobūdis savaime nėra pakankamas pagrindas 
neleisti visuomenei susipažinti su informacija; 

8. pakartoja, kad ECB nepriklausomumas suteikia vykdomosios valdybos nariams laisvę 
priimti atsakingus sprendimus, laikantis atitinkamos atsakomybės, dėl dalyvavimo 
forumuose, įskaitant tuos, kurie nėra atviri plačiajai visuomenei, jei jie mano, kad tai 
būtina siekiant užtikrinti geriausią ECB pinigų politikos vykdymą; pažymi 2018 m. 
liepos 5 d. Europos ombudsmenės nuomonę;

9. ragina Komisiją vykdant neoficialų dialogą su valstybėmis narėmis užtikrinti skaidrumą 
ir galimybę susipažinti su dokumentais ir informacija apie „EU Pilot“ procedūras, 
susijusias su gautomis peticijomis; ragina Komisiją laikytis kitokio požiūrio dėl ES 
teisės pažeidimų tyrimų ir pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras, grindžiamas ne 
vien tik mechanizmu „EU Pilot“;

10. pabrėžia priemonių, kurių imtasi siekiant padidinti sprendimų, priimtų vykdant 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, skaidrumą, svarbą; primena, kad 2014 m. Komisija 
interneto svetainėje „Europa“ sukūrė centralizuotą platformą, kurioje pateikiama išsami 
informacija apie pažeidimus; pabrėžia, kad Komisija savo metinėse ES teisės taikymo 
stebėjimo ataskaitose Europos Parlamentui ir visuomenei teikia informaciją apie „EU 
Pilot“ ir pažeidimų bylas;
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11. remia Europos ombudsmenės įsipareigojimą didinti ES lobistinės veiklos skaidrumą; 
remia Komisijos įsipareigojimą įgyvendinti persvarstytas ekspertų grupių 
horizontaliąsias taisykles, be kita ko, susijusias su skaidrumu ir interesų konfliktais; 
pabrėžia, kad svarbu, jog asmenys ir organizacijos, atstovaujantys privatiems 
interesams, būtų registruojami Skaidrumo registre, kad susitikimus būtų galima skirti 
pagal horizontaliąsias taisykles; 

12. pabrėžia, kad labai svarbi praktika, pagal kurią nuo 2018 m. spalio mėn. Skaidrumo 
registre laikomas jau registruotų subjektų susitikimų su Komisijos nariais, jų kabinetų 
nariais ir generaliniais direktoriais sąrašas;

13. pabrėžia, kad reikia tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro, kuriame 
dalyvautų Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba; remia per pirmuosius orientacinius 
susitikimus ir derybas, prasidėjusius 2018 m. sausio mėn., atliktus veiksmus;

14. susirūpinęs pažymi, kad dabartinė Komisija nenustatė specialios generalinio sekretoriaus 
skyrimo procedūros ir prašo naujos Komisijos tai padaryti; 

15. pritaria Komisijos 2018 m. sausio 31 d. priimtam pasiūlymui dėl naujo Europos 
Komisijos narių elgesio kodekso; remia pagal naująjį kodeksą nustatytus griežtesnius 
reikalavimus, t. y. ilgesnį laikotarpį, per kurį privaloma pranešti apie veiklą, susijusią su 
turėtais įgaliojimais, ir draudimą buvusiems Komisijos nariams vykdyti lobistinę veiklą 
Komisijoje;

16. dar kartą pakartoja ir tvirtai tiki, kad visose ES institucijose reikia taikyti griežtas 
moralines bei etines taisykles ir standartus, siekiant, kad būtų laikomasi sąžiningumo ir 
diskretiškumo pareigų; 

17. ragina Europos ombudsmenę stebėti, ar bendroji sveikatos draudimo sistema (toliau – 
BSDS) atitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją; primygtinai ragina 
Komisiją atnaujinti bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, pagal kurias reglamentuojamas 
BSDS veikimas, tekstą, kiek jis susijęs su neįgaliųjų ar sunkiomis ligomis sergančių 
asmenų medicininėmis išlaidomis;

18. palankiai vertina Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą, kuriuo 
pripažįstamos ES viešosios tarnybos pastangos rasti naujoviškų piliečiams palankios 
politikos įgyvendinimo būdų;

19. ragina Europos ombudsmenę toliau bendradarbiauti su nacionaliniais ombudsmenais 
naudojantis Europos ombudsmenų tinklu;

20. teigiamai vertina puikų Europos ombudsmenės ir jos komandos bendradarbiavimą su 
Peticijų komitetu;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, 
Komisijai ir Europos ombudsmenei, taip pat valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams bei jų ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms tarnyboms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2019 m. ... ... d. Europos Parlamento pirmininkui buvo oficialiai pateiktas metinis pranešimas 
apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą4, o 2019 m. rugsėjo 4 d. Briuselyje ombudsmenė 
Emily O’Reilly pranešimą pristatė Peticijų komitetui.

Ombudsmeno įgaliojimai įtvirtinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 ir 228 
straipsniuose. 

SESV 24 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 43 straipsnyje nustatyta teisė pateikti 
skundą Europos ombudsmenui. 

Remiantis SESV 228 straipsniu, Europos Parlamento išrinktas Europos ombudsmenas turi 
įgaliojimus priimti kiekvieno Sąjungos piliečio arba kiekvieno valstybėje narėje gyvenančio 
ar savo registruotą buveinę turinčio fizinio arba juridinio asmens skundus dėl netinkamo 
administravimo atvejų Sąjungos institucijų ar įstaigų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą, kai šis vykdo teismines funkcijas.

Netinkamas administravimas – tai prastas arba nepavykęs administravimas. Tai nutinka, jeigu 
institucija nesilaiko teisės, gero administravimo principų arba pažeidžia žmogaus teises.

Svarbus dabartinės Sutarčių redakcijos aspektas, glaudžiai susijęs su ombudsmeno veikla, 
įtrauktas į SESV 15 straipsnį. Iš tiesų, SESV 15 straipsnyje nurodyta, kad, siekdamos skatinti 
tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, 
įstaigos ir organai veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą. Be to, jame taip pat 
numatyta, kad visi Sąjungos piliečiai ir visi fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar 
turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, turi teisę susipažinti su Sąjungos institucijų, 
įstaigų ir organų dokumentais.

Papildomas principas, ypač susijęs su Europos ombudsmeno vaidmeniu, yra ES pagrindinių 
teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis, kurioje pabrėžiama, kad „kiekvienas asmuo turi teisę į 
tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per 
kiek įmanomai trumpesnį laiką“.

2018 m. pagalbos į Europos ombudsmeno tarnybas kreipėsi 17 996 piliečiai: 14 596 iš jų 
konsultacijas gavo naudodamiesi interaktyviu Europos ombudsmeno interneto svetainės gidu, 
į kitus 1 220 prašymus suteikti informacijos atsakė Ombudsmeno tarnybos, o 2 180 Europos 
ombudsmenė nagrinėjo kaip skundus.

Iš 2 181 skundo, kuriuos 2018 m. nagrinėjo Europos ombudsmenė, 880 pateko į Europos 
ombudsmeno įgaliojimų sritį, o 1 300 – ne.

2018 m. Europos ombudsmenė pradėjo 490 tyrimų, iš kurių 482 buvo pagrįsti skundais, o 8 – 
pradėti savo iniciatyva, ir baigė 545 tyrimus (iš jų 534 buvo pagrįsti skundais, o 11 pradėta 
savo iniciatyva). Daugiausia tyrimų buvo susiję su Komisija (285 tyrimai arba 58,2 proc.), 
toliau eina ES agentūros (43 tyrimai arba 8,8 proc.), Europos Parlamentas (30 tyrimų arba 
6,1 proc.), Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) (23 tyrimai arba 4,7 proc.), Europos 
išorės veiksmų tarnyba (EIVT) (23 tyrimai arba 4,7 proc.), Europos kovos su sukčiavimu 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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tarnyba (OLAF) (14 tyrimų arba 2,8 proc.) ir kitos institucijos (56 tyrimai arba 11,4 proc.).

Trys didžiausią susirūpinimą kėlę klausimai, susiję su tyrimais, kuriuos Europos ombudsmenė 
baigė nagrinėti 2018 m., buvo: skaidrumas, atskaitomybė ir galimybė visuomenei susipažinti 
su informacija ir dokumentais (20,6 proc.), tarnybos kultūra (16,8 proc.) ir procesinių teisių 
laikymasis (16,5 proc.). Kiti susirūpinimą kėlę klausimai apima etikos klausimus, visuomenės 
dalyvavimą ES priimant sprendimus, pagarbą pagrindinėms teisėms, deramą naudojimąsi 
įgaliojimais, įskaitant pažeidimo procedūras, patikimą finansų valdymą, susijusį su ES 
konkursais, dotacijomis ir sutartimis, įdarbinimą ir gerą ES personalo klausimų sprendimą.

Europos ombudsmeno tarnyba, 2018 m. vykdydama savo strateginį darbą, pradėjo penkis 
naujus strateginius tyrimus, atitinkamai dėl elgesio su neįgaliaisiais pagal bendrą sveikatos 
draudimo sistemą, dėl galimybių neįgaliesiems naudotis Komisijos interneto svetainėmis, dėl 
veiksmų prieš pateikiant paraiškas Europos vaistų agentūrai, dėl „sukamųjų durų“ reiškinio, 
susijusio su ES darbuotojais, valdymo Komisijoje ir dėl Tarybos teisėkūros darbo 
atskaitomybės.

Ombudsmenė taip pat pradėjo dešimt strateginių iniciatyvų, susijusių, be kita ko, su kalbų 
vartojimu ES viešojoje tarnyboje, kovos su priekabiavimu politika ES viešojoje tarnyboje, 
vaikų migrantų apsauga ir jų grąžinimu ir taisyklėmis, susijusiomis su „sukamųjų durų“ 
reiškiniu ES institucijose ir agentūrose.

Pranešėjas pastebi, kad tyrimai, susiję su skaidrumu ir atskaitomybe, taip pat su galimybe 
susipažinti su informacija ir dokumentais, ir toliau sudarė didžiausią dalį 2018 m. Europos 
ombudsmenės nagrinėtų atvejų (20,6 proc.).
Šie metai taip pat ypatingi, nes pasinaudota vienu iš Europos ombudsmeno retai taikomų 
įgaliojimų: Europos Parlamentui pateikta speciali ataskaita dėl Europos Sąjungos Tarybos 
atskaitomybės. 

Viešąją nuomonę apie ES iš dalies formuoja vadinamoji kaltinimų Briuseliui kultūra. 
Pranešėjas mano, kad siekiant ES demokratijos ir informacija pagrįstų visuomenės diskusijų 
svarbu, kad šiam viešam požiūriui būtų duotas atkirtis, visuomenė turi teisę žinoti, kaip jų 
vyriausybės prisideda prie ES teisės aktų kūrimo. Todėl pranešėjas pritaria pasiūlymui didinti 
teisėkūros skaidrumą Taryboje. Ombudsmenė pateikė keletą rekomendacijų Europos 
Sąjungos Tarybai, kad visuomenei būtų lengviau stebėti ES teisėkūros procesą: 

a) sistemingai registruoti valstybių narių vyriausybių atstovų tapatybę, jiems reiškiant 
savo poziciją per Tarybos parengiamųjų organų posėdžius;

b) vadovaujantis ES teisės nuostatomis parengti aiškius kriterijus dėl dokumentų 
žymėjimo grifu „LIMITE“ ir šiuos kriterijus paskelbti; 

c) nuolat peržiūrėti dokumentų, pažymėtų grifu „LIMITE“, statusą ankstyvuoju etapu – 
iki galutinai patvirtinamas teisėkūros procedūra priimamas aktas ir iki neoficialių 
derybų vykdant trišalį dialogą, kai Taryba jau būna pasiekusi pirminę poziciją dėl 
pasiūlymo.

Pranešėjas džiaugiasi itin svarbiu ir vaisingu Europos ombudsmenės ir Peticijų komiteto 
dialogu, kuris yra veiksminga priemonė, reaguojant į visuomenei rūpimus klausimus ir jai 
padedant. Jeigu Ombudsmeno tarnyba nagrinėja skundus dėl ES institucijų, įstaigų ir 
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agentūrų, Peticijų komitetas – peticijas dėl ES veiklos sričių visoje Europoje.


