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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2006 m. veiklą
(2007/2131(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno 2006 m. veiklą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 195 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 43 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją, kuria iš dalies keičiamas 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų 
3 straipsnis2,

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

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno Europos Parlamento Pirmininkui nusiųstą 
2006 m. liepos mėn. laišką dėl Europos ombudsmeno statuto procedūros keitimo 
inicijavimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 195 straipsnio 2 dalies antrą ir trečią sakinius,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto (A6-0000/2007) pranešimą,

A. kadangi metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2006 m. veiklą 
2007 m. kovo 12 d. buvo oficialiai pateiktas Parlamento Pirmininkui ir ombudsmenas 
Nikiforos Diamandouros 2007 m. gegužės 2 d. Strasbūre pristatė savo pranešimą Peticijų 
komitetui,

B. kadangi Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas asmuo turi 
teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, organai ir agentūros jo reikalus tvarkytų nešališkai, 
teisingai ir per tinkamą laiką“,

C. kadangi Chartijos 43 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas Sąjungos pilietis ir kiekvienas 
fizinis asmuo, kuris gyvena bet kurioje valstybėje narėje, ar juridinis asmuo, kurio 
registruota buveinė yra valstybėje narėje, turi teisę kreiptis į Europos ombudsmeną su 
skundu dėl netinkamų Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų administravimo veiksmų, 

  
1 OL L 113, 1994 5 4, p. 15. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/262/EB, EAPB, Euratomas 
(OL L 92, 2002 4 9, p. 13).
2 OL C 72 E, 2002 3 21, p. 336.
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išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomas teismo funkcijas“,

D. kadangi nuo 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliucijos, kurioje Parlamentas patvirtino Europos 
ombudsmeno tinkamo administravimo kodeksą, priėmimo baigėsi viena Parlamento 
kadencija, o kita jau įpusėjo, tačiau kitos pagrindinės Sąjungos institucijos dar neįvykdė 
skubaus Parlamento prašymo suderinti savo veiklą su to kodekso nuostatomis,

E. kadangi 2006 m., nors skundų skaičius liko toks, koks pasiektas 2004 m., vis dar trys 
ketvirtadaliai skundų nepriklausė ombudsmeno kompetencijai daugiausia dėl to, kad buvo 
nesusiję su Bendrijos institucija ir įstaiga,

F. kadangi 95 atvejais (arba 26 proc. tirtų atvejų) ombudsmenui atlikus tyrimą nebuvo 
aptikta netinkamo administravimo,

G. kadangi, nors tam tikrais atvejais Tarpininko ir Peticijų komiteto veikla, nepaisant 
skirtingų įgaliojimų, gali sutapti, atitinkamos procedūros turi likti atskiros ir paprastai 
siekiant išvengti prerogatyvų prieštaravimo į jas turi būti įtraukta abipusė pareiga pranešti 
galutinius tyrimų rezultatus,

H. kadangi 2006 m. labai sumažėjo netinkamo administravimo atvejų, kuriais buvo pasiektas 
taikus susitarimas, ir todėl panašiai įspūdingai padaugėjo kritine pastaba baigtų tyrimų, o 
institucijos rečiau pritardavo ombudsmeno rekomendacijų projektams,

I. kadangi nei netinkamo administravimo bylose, kurių atveju žalos negalima atitaisyti, 
priimtuose sprendimuose pateiktos kritinės pastabos, nei rekomendacijos ar specialūs
ombudsmeno pranešimai neturi privalomos galios ir yra orientuoti į savireguliavimo, kaip 
vieno Bendrijos viešojo administravimo aspektų, skatinimą, o ombudsmenas neįgaliotas 
tiesiogiai atitaisyti netinkamo administravimo padarytos žalos,

J. kadangi 2006 m. ombudsmenas Tarybai ir Komisijai atmetus atitinkamą rekomendacijos 
projektą pateikdamas Parlamentui du specialius pranešimus teisėtai pasinaudojo savo 
įgaliojimais,

K. kadangi naujas ombudsmeno požiūris į Komisiją – aptarnavimo kultūros, kaip 
sudedamosios tinkamo administravimo praktikos dalies ir pagrindinės ydingų veiksmų ar 
elgesio taisymo priemonės, skatinimas turi būti įgyvendintas visų šalių sutarimu 
vadovaujantis metodu „nuo atskiro prie bendro“,

L. kadangi savanoriškas Tarpininko ir Europos ombudsmenų tinklo bendradarbiavimas jau 
dešimt metų veikia kaip lanksti keitimosi informacija ir gerąja patirtimi sistema ir skundų 
nukreipimo į reikiamas institucijas priemonė,

M. kadangi ombudsmeno, kurio pareiga – ginti Europos piliečius, vaidmuo nuo tarnybos 
įkūrimo buvo plėtojamas daugiau kaip dešimtmetį, o šią plėtrą lėmė ombudsmeno 
nepriklausomumas ir Europos Parlamento turima jo veiklos skaidrumo demokratinės 
priežiūros teisė,



PR\670935LT.doc 5/15 PE 390.565v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

N. kadangi vienas pagrindinių Europos integracijos principų yra demokratinė visų Europos 
piliečių lygybė nediskriminuojant jų dėl pilietybės ar kalbos, tačiau piliečiai, asociacijos 
ar įmonės vis dar dažnai skundžiasi, kad savo kalba negauna prašomos informacijos apie 
Bendrijos skelbiamus kvietimus teikti pasiūlymus ar dalyvauti konkursuose,

O. kadangi 2006 m. liepos mėn. ombudsmenas priminė raginimą iš dalies pakeisti Europos 
ombudsmeno statutą ir vieną jo prašymų (iš dalies pakeisti Statuto 3 straipsnį) Europos 
Parlamentas patvirtino jau seniai – minėtoje 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliucijoje, kuria iš 
dalies keičiamas ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų 
sąlygų 3 straipsnis, sudarytoje remiantis Peticijų komiteto vardu Lucianos Sbarbati 
parengta nuomone,

1. patvirtina 2006 m. Europos ombudsmeno pateiktą metinį pranešimą ir jo pateikimo formą, 
apimančią metų veiklos santrauką ir teminę ombudsmeno sprendimų ir įvairiais 
procedūros etapais kilusių problemų analizę; vis dėlto ragina ombudsmeną padaryti 
techninių pakeitimų, kad būtų lengviau skaityti tam tikrus skyrius ir ypač lengviau suvokti 
statistinius duomenis;

2. mano, kad ombudsmenas, nagrinėdamas ir administruodamas skundus, atlikdamas 
tyrimus ir pateikdamas išvadas, palaikydamas konstruktyvius santykius su Bendrijos 
institucijomis ir įstaigomis ir ragindamas piliečius naudotis savo teisėmis Bendrijos 
administravimo institucijų atžvilgiu, kaip ir anksčiau, darniai ir energingai naudojosi savo 
įgaliojimais;

3. pabrėžia, kad pagrindinis kiekvienos ombudsmeno intervencijos tikslas – siekti taikaus 
skundo teikėjo ir institucijos susitarimo ir užkirsti kelią ginčui patekti į teismą;1

4. mano, kad sąvoka „netinkamas Bendrijos administravimas“ turi būti aiškinama plačiai ir 
apimti ne tik neteisėtus administracinius aktus, privalomų taisyklių ar principų 
pažeidimus, bet ir atvejus, kai administravimo institucijos veikė vangiai, aplaidžiai arba 
nepakankamai skaidriai;

5. ragina ombudsmeną skatinti sąžiningą aptarnavimo kultūrą kaip sudedamąją tinkamo
administravimo praktikos dalį siekiant užtikrinti, kad Bendrijos viešasis administravimas 
kryptų link atvirumo ir dialogo su jo paslaugomis besinaudojančiais visuomenės nariais 
pripažįstant klaidas, už jas atsiprašant ir ieškant skundų teikėjus patenkinančių 
sprendimų;

6. mano, jog nepakanka, kad kai kurios kitos institucijos ir Bendrijos įstaigos, pirmiausia 
Komisija ir Taryba, priėmė atskirus tinkamo administracinio elgesio kodeksus: Komisija 
– 2000 m. rugsėjo 13 d. kodeksą, kuriame reglamentuojami jos darbuotojų santykiai su 
visuomene, o Taryba – 2001 m. birželio 25 d. kodeksą dėl darbuotojų profesinių santykių 
su visuomene;

7. ragina Europos ombudsmeno pasiūlytą ir 2001 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
rezoliucija patvirtintą Europos tinkamo administracinio elgesio kodeksą taikyti visiems 

  
1 Plg. generalinio advokato L. A. Geelhoedo išvadų byloje C-234/02 Lamberts 66 punktą.
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Bendrijos institucijų ir įstaigų darbuotojams ir, priešingai nei kitus kodeksus, nuolat 
atnaujinti ir skelbti ombudsmeno tinklalapyje;

8. pabrėžia, kad kodekso erga omnes veiksmingumą ombudsmenas paaiškino savo 2002 m. 
kovo 11 d. laiške Parlamento Pirmininkui, paskelbtame ombudsmeno tinklalapyje, todėl 
mano, kad joks kitas siauriau taikomas kodeksas negali pakeisti „Europos“ elgesio 
kodekso ir neturi nuo jo nukrypti;

9. ragina visas institucijas konstruktyviai bendradarbiauti su ombudsmenu visais procedūros 
etapais, tvirtai laikytis taikiais susitarimais priimtų sprendimų, vykdyti jo kritines 
pastabas ir taikyti rekomendacijų projektus;

10. ragina ombudsmeną kasmet parengti gerosios administravimo patirties sąrašą, jo 
sprendimų neatitinkančios veiklos sąrašą ir pateikti kritinių pastabų rezultatų tyrimą;

11. ragina visus, kuriems taikomos kritinės pastabos, gerbti šias pastabas ir ateityje į jas 
atsižvelgti siekiant išvengti, ypač Bendrijos vykdomosios valdžios atveju, naujos kritikos, 
kad Komisijos narių oficialūs pareiškimai neatitinka jų vadovaujamų departamentų 
veiksmų arba neveikimo;

12. primena visoms Bendrijos institucijoms ir įstaigoms veiksmingai taikytiname 2001 m. 
gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais nustatytas pareigas, kuriomis, be kitų dalykų, siekiama užtikrinti pasiūlytos 
ir dabar svarstomos naujos jo redakcijos patikimumą, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytas pareigas;

13. ragina Komisiją dar kartą tinkamai pasinaudoti turima diskrecijos teise ir inicijuoti 
EB sutarties 226 straipsnyje numatytą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą arba 
228 straipsnyje numatytą procedūrą dėl pareigų nevykdymo, kruopščiai stengiantis vengti 
delsimo arba nepateisinamo neveikimo, nes šie trūkumai nesuderinami su Komisijos 
įgaliojimais prižiūrėti Bendrijos teisės taikymą;

14. ragina visas Bendrijos institucijas, įstaigas ir nuolatines valstybių narių atstovybes 
bendradarbiauti siekiant skaidrumo ir šiame pranešime įtvirtinto tinkamo administravimo 
taisyklių laikymosi neperkeliant atsakomybės galingoms centrinėms institucijoms, pvz., 
Taryboje pirmininkaujančiai valstybei arba Europos mokyklų valdytojų tarybai, kurias 
ombudsmenui būtų sunku kontroliuoti;

15. ragina Europos personalo atrankos tarnybą (angl. EPSO) užtikrinti, kad ji veiksmingai ir 
kruopščiai laikytųsi taisyklių ir nusistovėjusios konkursų rengimo procedūrų atvirumo ir 
skaidrumo reikalavimų, ypač kandidatų teisės gauti informaciją apie savo darbų 
įvertinimą, panaikinti diskriminaciją dėl kalbos ir neišsisukinėti nuo pareigų nurodant į 
atrankos komisijų sprendimus;

16. ragina ombudsmeną atlikti tyrimus klausimais, inter alia susijusiais su „trečiuoju 
ramsčiu“ arba teisėsaugos ir policijos bendradarbiavimu baudžiamosios teisės srityje, ir 
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taip pat tirti Europolo veiklą;

17. pažymi, kad ombudsmenas pateikė du specialius pranešimus, kurių vienas jau pasiekė 
planuotą tikslą, o kitą Parlamentas dar ištirs; remia Taryboje pirmininkaujančiai valstybei 
ir Tarybai skirtas ombudsmeno išvadas dėl demokratinės visų Europos piliečių lygybės 
nediskriminuojant „stipriųjų“ kalbų naudai;

18. pritaria ombudsmenui, kad reikia paspartinti Parlamento vidaus procedūras ir 
veiksmingiau sureguliuoti Peticijų komiteto tvarkaraštį ir kitas nuostatas, kuriomis 
vadovaujantis svarstomas ombudsmeno metinis pranešimas, ir padidinus asignavimus 
pagreitinti teksto originalo vertimą į kitas kalbas;

19. ragina ombudsmeną pateikti Parlamentui reikiamų prašymų dėl atitinkamų abiejų 
institucijų skyrių keitimosi informacija gerinimo ir 2006 m. kovo 15 d. 
Tarpinstituciniame susitarime nustatyto bendradarbiavimo stiprinimo, ypač 
komunikacijos, informacijos technologijų ir vertimo departamentų kuruojamose srityse;

20. džiaugiasi, kad su Peticijų komiteto nariais palaikomi konstruktyvūs santykiai, nes 
ombudsmenas dalyvauja Parlamento komitetų posėdžiuose ir abi šalys gerbia viena kitos
kompetencijos sritis ir prerogatyvas; todėl siekdamas naudingos sinergijos ragina 
ombudsmeną laiku pateikti Peticijų komitetui savo poziciją dėl svarbiausių jo inicijuotų 
tyrimų;

21. patvirtina 2001 m. išdėstytą savo palankią nuomonę dėl ombudsmeno prašymo iš dalies 
pakeisti ombudsmeno statutą dėl teisės susipažinti su dokumentais ir apklausti liudytojus, 
įtvirtinant principą, kad daliniai pakeitimai, kurių bus prašoma vėliau, padės aiškiau 
išdėstyti ombudsmeno įgaliojimus, nes jam vykdant pareigas keliami vis didesni 
reikalavimai, ir kad pagrindinės Europos institucijos iš esmės jau sutiko daugumą jų 
taikyti;

22. pabrėžia, kad šie pokyčiai gali apimti kokybinę ombudsmeno įgaliojimų plėtrą nekeičiant 
jo vaidmens pagrindo ir pobūdžio – jis yra piliečių interesų saugotojas, o ne tardytojas;

23. pripažįsta subsidiarumo principą atitinkantį naudingą Europos ombudsmenų tinklo įnašą 
užtikrinant neteismines teisių gynimo priemones ir ragina ombudsmeną išplėsti šį tinklą ir 
į jį įtraukti ombudsmenus, konkrečiai atsakingus už nepilnamečių apsaugą, šeimos 
problemas, asmens duomenų apsaugą, kalinių teises, pacientų teises, ir pasirūpinti, kad 
šis tinklas būtų veiksmingesnis ir jame būtų daugiau sąveikos;

24. ragina sprendžiant Europos ombudsmenų tinklo klausimus konsultuotis su Peticijų 
komitetu temomis, kurios jau buvo nagrinėtos peticijose ir į kurias turėtų būti 
atsižvelgiama sprendžiant valstybių narių ir vietos lygmeniu kylančias problemas;

25. labai teigiamai vertina ombudsmeno taikomą komunikacijos strategiją, kuria remiantis 
piliečiams informuoti ir visuomenės sąmoningumui didinti naudojamos įvairios 
priemonės, padedančios kuriant įvairių formų dialogą priartinti piliečius prie Europos 
Sąjungos institucijų bei įstaigų ir ilgalaikėje perspektyvoje skatinsiančios piliečius geriau 
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žinoti savo teises ir Bendrijos kompetencijos sritis;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, 
Komisijai, Europos ombudsmenui, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei jų 
ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms institucijoms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Piliečių aptarnavimo kokybė

Prieš dvejus metus Europos ombudsmenas šventė savo pirmąjį dešimtmetį. Europos 
Parlamento, kuris šiais metais paminėjo dvidešimtąjį jubiliejų kaip pagal Suvestinį aktą 
tiesiogiai išrinktas Parlamentas, Peticijų komitetas pripažįsta, kad Mastrichto sutartis buvo 
kokybinis šuolis Europos pilietybės suteikiamų teisių srityje, nes juo piliečiams buvo suteikta 
galimybė teikti peticijas parlamentinei institucijai, kuri lieka vienintelė arbitražo institucija, 
arba kreiptis į labiau specializuotą įstaigą, kuri, nors ir veikianti neteisminiu pagrindu, 
vadovaujasi procedūra, kurioje neatmetama Parlamento intervencijos galimybė, jeigu už 
netinkamo administravimo atvejį atsakinga Bendrijos institucija vengia bendradarbiauti. 
Piliečių aptarnavimo kultūra, kuria siekiama užtikrinti aukštą kokybę – skaidrias, prieinamas, 
greitas ir bendradarbiavimu grindžiamas administravimo paslaugas, Bendrijos lygmeniu 
skatinama ir stiprinama bendromis Peticijų komiteto ir ombudsmeno pastangomis. Ji pradėjo 
formuotis priėmus 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją – tą dieną Europos Parlamentas patvirtino 
Europos ombudsmeno siūlomą gerų administravimo ryšių kodeksą.

Statistinių duomenų analizė

Iš 2006 m. duomenų matyti, kad ombudsmenas gavo 3830 skundų – 2 proc. mažiau negu 
2005 m., bet tiek pat, kiek 2004 m., t. y. 53 proc. daugiau nei ankstesniais metais. 57 proc. 
atvejų skundas buvo perduotas elektroniniu būdu, iš kurių daugiausia, t. y. 3619 skundų, 
atsiuntė piliečiai, o asociacijos ar įmonės – tik 211. Autorių pilietybė, mažėjančia tvarka, 
tokia: Ispanijos (20,4 proc.), Vokietijos (14 proc.), Prancūzijos (8,7 proc.), Belgijos
(6,3 proc.), Lenkijos (6 proc.), Italijos (5,4 proc.) ir Didžiosios Britanijos (3,8 proc.). Vis dėlto 
vienos šalies atstovų pateiktų skundų procentinę dalį padalijus iš joje gyvenančių ES 
gyventojų procentinės dalies, eilės tvarka atrodo kitaip. Remiantis šiuo skaičiavimu, tik 22 
šalyse santykis didesnis nei vienas; už vienetą didesnis santykis rodo, kad atitinkama šalis 
pateikia ombudsmenui daugiau skundų negu galima tikėtis žinant jos gyventojų skaičių – tai 
Liuksemburgas (santykis 14,2), Malta (10), Kipras (7,6), Belgija (2,8), Slovėnija (2,7) ir 
Ispanija (2,2). Įvertinus kalbinį skundų pasiskirstymą, anglų ir ispanų kalbomis pateikta 
daugiau nei 20 proc. skundų, vokiečių ir prancūzų – daugiau nei po 10 proc., lenkų – daugiau 
nei 5 proc.

95 proc. atvejų, kuriais buvo baigta nagrinėti, ar skundą galima priimti, dauguma jų nepateko 
į Europos ombudsmeno kompetencijos sritį (78,5 proc.) dėl to, kad skundai nenukreipti prieš 
Bendrijos instituciją ar įstaigą (93,7 proc.), arba dėl to, kad jie pateikti ne dėl netinkamo
administravimo (5,4 proc.). Iš 21,5 proc. atvejų, kurie pateko į ombudsmeno kompetencijos 
sritį, 449 iš 838 skundų buvo oficialiai pripažinti priimtinais, ir pagal 258 iš jų buvo pradėti 
tyrimai. 2006 m. ombudsmenas iš viso atliko 582 tyrimus, iš kurių 315 buvo vykdomi jau 
2005 m., o 9 buvo pradėti paties ombudsmeno iniciatyva.

Kaip ir ankstesniais metais, daugumos tyrimų objektas buvo Komisija, dėl kurios atlikta 
66 proc. tyrimų (387); Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) atžvilgiu atlikta 13 proc. 
tyrimų (74), Europos Parlamento – 8 proc. (49), o Europos Sąjungos Tarybos – 2 proc. (11). 
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Vyraujanti netinkamo administravimo rūšis – nepakankamas skaidrumas, įskaitant atsisakymą 
suteikti informaciją (25 proc. atvejų), nesąžiningumą ar piktnaudžiavimą įgaliojimais 
(19 proc.) ir daugybę kitų blogo administravimo variantų. Rečiausiai buvo skundžiamasi dėl 
teisinių klaidų (5 proc.) ir Komisijos nesugebėjimo užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutartimi 
nustatytų pareigų (4 proc.).

Europos ombudsmeno veikla ir toliau pateikiama nurodant įvairius skundų nagrinėjimo 
procedūros etapus, kurie išsamiau įvardijami, kai atliekant tyrimą nustatomas netinkamo
administravimo atvejis (2006 m. pateikti 28 pasiūlymai pateikti pastabas arba siekti taikių 
sprendimų, iš kurių tik vienas užbaigtas sėkmingai, kritinės pastabos pateiktos 41 atveju, 
pasiūlyta 13 rekomendacijų projektų, Parlamentui pateikti 2 specialūs pranešimai). Nors šie 
sprendimai nėra teisiškai privalomi, šia procedūra piliečiams teikiamos apsaugos priemonės 
padėjo stiprinti ombudsmeno gebėjimus įtikinti.

Nors ombudsmeno sprendimai nėra teisiškai privalomi, visuomenės nariams šio proceso 
teikiamos garantijos padėjo stiprinti ombudsmeno gebėjimus įtikinti. Be to, nepriklausomai 
veikdamas ombudsmenas, kurio tarnybą įkūrė Parlamentas, turi Parlamento pasitikėjimą, kaip 
nurodyta politiniame Parlamento paskelbtame ombudsmeno metinių ir specialių pranešimų 
įvertinime.

Ombudsmeną aktyviai remia Peticijų komitetas, kurio posėdžiuose 2006 m. jis dalyvavo 
keturis kartus. Ombudsmenas taip pat bendradarbiauja su Europos ombudsmenų tinklo 
kolegomis. Šį tinklą reikėtų plėsti ir tobulinti. Europos lygmeniu reikėtų pabrėžti, kad 
ombudsmenui ir Peticijų komitetui palaikant darbo santykius ir siekiant išvengti 
kompetencijos sričių dubliavimosi reikia vienas kitam pranešti galutinę galią turinčius 
sprendimus, nors įgyvendinimo taisyklėse (2 straipsnio 4 dalyje) ar Europos Parlamento 
Darbo tvarkos taisyklėse (191 straipsnio 9 dalis) šis reikalavimas ir nenumatytas. 

Įgaliojimų ir sprendimų, dažniausiai darančių poveikį tam tikrų kategorijų veiksmams 
ar tam tikroms įstaigoms, analizė

Pranešime sprendimai dėl 2006 m. užbaigtų tyrimų (kurių buvo 250) dalijami į penkias 
kategorijas. Jas galima suskirstyti į problemas dėl nepakankamo Bendrijos institucijų ir 
įstaigų atvirumo (25 proc. tyrimų, 9 sprendimai pagal 3 skyrių), Komisijos, kaip Sutarties 
garanto, vaidmens pagal 226 straipsnį vykdytinose procedūrose (9 sprendimai pagal 3 skyrių), 
sutarčių, atlygio ir dotacijų valdymo (8 sprendimai pagal 3 skyrių) ir institucijų personalo 
samdos ir administravimo problemų (18 sprendimų pagal 3 skyrių).

Visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais

Daugeliu atvejų, susijusių su Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nustatytomis visuomenės 
galimybės susipažinti su dokumentais išimtimis, procedūra baigdavosi kritinėmis pastabomis, 
kuriomis siekiama užtikrinti, kad panašūs incidentai nepasikartotų ateityje. Kritinės pastabos 
būdavo teikiamos tada, kai paskelbti rekomendaciją būtų beprasmiška arba jos skelbti 
nederėtų. Taip būdavo tais atvejais, kai Komisija per plačiai aiškindavo procedūras, kurios 
gali būti „prilyginamos teismo procesui“, spręsdama klausimą dėl PPO ginčų sprendimo 
procedūrų (p. 91.) arba savo atsisakymo suteikti informaciją dėl savavališkos priežasties –
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nacionalinių leidimų išleisti šiltnamio efektą sukeliančias dujas paskirstymo nacionalinių 
planų atskleidimas pakenks vykstančioms deryboms, arba dėl to, kad valstybių narių atsiųsti 
arba gauti dokumentai turi būti laikomi vidaus dokumentais (p. 94). Peticijų komitetas mano, 
kad ombudsmenui būtų labai tikslinga, kaip paskelbta 2007 m. gegužės 2 d., 2007 m. atlikti 
išsamų 2006 m. pateiktų kritinių pastabų praktinio poveikio tyrimą.

Atvejai, kai į kritines pastabas neatsižvelgiama

Komitetas vis dėlto šiek tiek nustebo dėl ombudsmeno siūlomo naujo metodo tais atvejais, kai 
kritinės jo pastabos akivaizdžiai neturi jokio poveikio (p. 82, 84 ir 92). Remiantis šiuo 
metodu, aptarnavimo kultūra turėtų būti skatinama aukščiausiu pažeidimą padariusios 
Bendrijos administravimo institucijos lygmeniu, kreipiantis į atitinkamą Komisijos narį. 
Kadangi dauguma šių problemų susijusios su Komisijos personalo valdymu, jeigu šiame 
svarbiame sektoriuje siekiama sukurti aptarnavimo kultūrą, klaidas reikia taisyti ten, kur jos 
daromos – už netinkamą veiksmą ar elgesį atsakingame skyriuje, reikalaujant, kad jis laikytųsi 
atitinkamų Europos tinkamo administravimo elgesio kodekso nuostatų. Be to, nepaisant 
kritinės pastabos, kuria buvo užbaigtas tyrimas dėl nepakankamų teisių gynimo priemonių, 
kurių gali būti imamasi Briuselyje esančių Europos mokyklų sprendimo dėl mokinių pažymių 
(p. 90–91.) atžvilgiu, ombudsmenas neturėtų susilpninti Komisijos ir prireikus valstybių narių 
kontrolės. Tai, kad Europos mokyklos priėmė Tinkamo administravimo elgesio kodeksą, kaip 
ir Komisijos atveju, neatrodo esą pakankama, kad būtų galima užtikrinti, jog bus sukurta gera 
aptarnavimo kultūra.

Komisijos, kaip Sutarties sergėtojos, vaidmuo

Kalbant apie Komisijos teisę savo nuožiūra imtis veiksmų pagal EB sutarties 226 ir 228 
straipsnius, kai valstybės narės nesilaiko Sutartyje numatytų pareigų, siekiant gerų daugelio 
peticijų svarstymo rezultatų būtina gerai veikianti sistema. Šioje srityje taikytini daugelis 
ankstesniuose pranešimuose iškeltų klausimų, pvz., dėl dokumentų, susijusių su pažeidimų 
nagrinėjimo procedūromis, paskelbimo ir ypač Komisijos ir valstybių narių korespondencijos 
(P. de Rossa 2003 m. pranešimas). Iš 2006 m. nagrinėtų atvejų aiškiai matyti, kad Komisija 
netinkamai naudojosi teise spręsti savo nuožiūra ir nesiėmė veiksmų prieš pradėdama teisines 
procedūras, kaip motyvu naudodamasi politiniais sumetimais, pvz., sunkumais siekiant 
Komisijos narių sutarimo opiu klausimu dėl laivės teikti paslaugas sporto lažybų sektoriuje 
pažeidimo Vokietijoje. Vis dėlto Peticijų komitetas džiaugiasi, kad ombudsmenas tinkamai 
naudojosi savo įgaliojimais, įskaitant specialų pranešimą, kuriuo padėtis buvo sureguliuota 
(p. 110). 

Ombudsmeno išvados atrodo esą ne tokios aiškios ir įžvalgios, kai jis smerkia nepagrįstą 
Komisijos delsimą vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą oficialaus pranešimo laiško ir 
motyvuotos nuomonės išsiuntimo už tariamą pažeidimą atsakingai valstybei Ispanijai etapu 
(p. 105). Vis dėlto ombudsmenas pateikė aiškią kritinę pastabą kaip netinkamo
administravimo veiksmą smerkdamas ydingą Komisijos praktikuojamą teisės taisyklės ar 
principo aiškinimą – Komisija vien dėl patogumo išsisukinėjo, užuot siekdama sprendimo dėl 
valstybės pareigų pagal 228 straipsnį nesilaikymo Vokietijoje, kuri, kaip nustatyta, nesilaikė 
Bendrijos įpareigojimų dėl tam tikrų gėrimų pakuočių (p. 93.). Dar labiau nenuginčijamas 
ombudsmeno rekomendacijos projektas, kurį institucija vėliau priėmė ir kuriame 
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kritikuojama, kad pagal 226 straipsnį inicijuota pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš 
Daniją, kuri nesilaikė įsipareigojimų dėl motorinių transporto priemonių mokesčio (p. 103), 
buvo atidėta neribotam laikui remiantis tuo, kad Komisija norėjo šį klausimą išspręsti 
visuotinai. Tokį baisų vėlavimą arba nepaslankumą Parlamentas turėtų politiškai pasmerkti 
svarstydamas metinį pranešimą dėl Bendrijos teisės įgyvendinimo.

Teisė inicijuoti tyrimus

Sutarčių ir personalo valdymo srityje du ombudsmeno iniciatyva pradėti tyrimai rodo, kad jo 
įgaliojimai – veiksmingos administravimo institucijų savireguliavimo skatinimo priemonės: 
Komisija teigiamai atsakė į raginimą įtraukti neprivalomą išlygą dėl tarpininkavimo į 
standartines pirkimo sutartis ir apie tai pranešti pirmoje 2007 m. pusėje (p. 111), o 
Parlamentas priėmė sprendimą panaikinti mokomosios praktikos programų dalyvių amžiaus 
ribas (p. 113). Vis dėlto visiškai kitu atveju, Komisijai administruojant skundus dėl 
pramoninio uosto Kanarų salose, dėl kurio pradėtas ombudsmeno tyrimas savo iniciatyva 
(p. 112) ir pateikta peticijų Europos Parlamentui, jeigu norima, kad ir ombudsmenas, ir 
Parlamentas, abu tirdami tą patį atvejį ir turėdami laikytis skirtingų kompetencijos sričių, 
priimtų sprendimą dėl bylos esmės, tikriausiai kils problemų, nes neatitiks tvarkaraščiai ir 
požiūriai. Panašiais atvejais šis komitetas ragina ombudsmeną pateikti nepriklausomą poziciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 195 straipsnio 3 dalį išsamiau pasinaudojant jam prieinamais 
kanalais konstruktyviam dialogui su Parlamentu pasiekti.

EPSO vaidmuo samdos procedūrose

Pranešime dėl ombudsmeno 2003 m. metinio pranešimo šis komitetas įspėjo Europos 
personalo atrankos tarnybą (18 dalis) suderinti konkursų procedūras su skaidrumo ir atvirumo 
principais, kaip nurodyta ombudsmeno specialiame pranešime (1004/97 PD) ir H. Bösch 
pranešime (A5-280/00). Konkrečiai paminėdamas kandidatų galimybę susipažinti su 
įvertintais savo darbais pranešėjas P. De Rossa pabrėžė, kad tuo metu 2003 m. visi Europos 
institucijų samdos konkursų dalyviai galėjo tikėtis šių teisių.

Kaip galima lengvai suvokti iš ombudsmeno kritinės pastabos dėl trumpos ir nepakankamos 
informacijos dėl vertimo klaidų tipo, pateiktos EPSO vertinimo lape (674/2004/PB, p. 97), po 
trejų metų 2006 m. jau nebuvo galima sakyti, kad esama tokios tvirtos teisės. Kandidatai turi 
teisėtą interesą gauti su jais susijusią informaciją, kuriai ateityje gali kilti pavojus dėl 
kintančių klausimynų naudojimo pirminės atrankos testams – šiuos klausimynus galima 
įvertinti tik kompiuteriu, juos administruoja nepriklausomos specializuotos įmonės. Todėl 
būtų labai tikslinga ištirti kandidatų galimybę gauti tą informaciją, ypač susipažinti su testais, 
tiksliais atsakymais į klausimynus ir atrankos komisijos nustatytais testų raštu vertinimo 
kriterijais (OI/5/05/PB, p. 98); apskritai būtų tikslinga ištirti ir tai, kaip EPSO laikosi 
minėtame ombudsmeno 1999 m. specialiame pranešime nurodytų būtinųjų sąlygų.

Be to, šis komitetas laiko nepriimtinu EPSO atsisakymą atsiprašyti kandidato, kurio 
kandidatūra buvo atmesta remiantis akivaizdžia atrankos komisijos klaida vertinant jo 
kvalifikaciją, nors ombudsmenas kelis kartus ragino tą padaryti. Tai buvo arogantiškas 
piktnaudžiavimas įgaliojimais, kurį turėjo taisyti pats ombudsmenas, vietoj EPSO 
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atsiprašydamas Europos Bendrijų vardu (p. 108). Tai tikrai visose Europos institucijose ir 
įstaigose turinčios įsitvirtinti aptarnavimo kultūros priešingybė ir nenuostabu, kad EPSO 
nepatikimų įstaigų, atsakingų už netinkamo administravimo atvejus, sąraše yra antra. Todėl 
šis komitetas ragina ombudsmeną taikyti EPSO griežtą ir išsamią kontrolę neišskiriant 
administracinio jos personalo darbo ir atrankos komisijų sprendimų, kaip ombudsmenas 
teisingai teigia apie EPSO (1217/04/OV, p. 66), ypač stebėti EPSO atsakymus į kandidatų 
skundus dėl galutinių terminų, oficialių reikalavimų (pradedant kandidatų kalbomis) 
laikymosi ir asmens duomenų apsaugos. 

Ombudsmenas kaip svarbus Sąjungos demokratinio gyvenimo veikėjas

Ankstesniuose pranešimuose komitetas pabrėžė ombudsmeno kaip ES sprendimų priėmimo 
proceso ir administravimo institucijų demokratinio atvirumo ir atskaitingumo garanto 
vaidmenį (2003 m.), pagrindinį jo vaidmenį teikiant kokybišką informaciją apie savo 
įgaliojimų sritį (2004 m.) ir papildomą jo intervencijos sukuriamą vertę užtikrinant gerą 
administravimą, ir ne tik blogo administravimo šalinimo srityje (2005 m.). Šiais metais 
daugiausia dėmesio skiriama ombudsmeno, kaip pagrindinio Sąjungos demokratinio 
gyvenimo veikėjo – piliečių ir Bendrijos viešojo administravimo institucijų, kurių veiksmai 
neatitinka laukiamų standartų, tarpininko, vaidmeniui1. Ypač pabrėžiamos jo pastangos 
išryškinti gero ir blogo administravimo skirtumus. Darytina išvada, kad ombudsmenas 
teigiamai atsakė į 2004 m. pareikštą raginimą aiškiau išdėstyti „netinkamo administravimo“ 
sąvoką.

Mes visiškai pritariame 2.2.3 dalies turiniui, kuriame kalbama apie veiksmus ir elgesį, 
nukrypstantį nuo tinkamo administravimo normų. Taip pat teigiamai vertiname gaires, 
teikiamas atsakingoms Bendrijos viešojo administravimo institucijoms, kaip ištaisyti klaidas, 
atsiprašyti ir ieškoti skundo teikėjus patenkinančių sprendimų. Pvz., iš to, kaip EIB iš naujo 
apsvarstė savo atsisakymą leisti susipažinti su audito ataskaita – leido skundo teikėjui 
perskaityti plačias ištraukas (p. 77–78), matyti konstruktyvus požiūris, galintis pakeisti 
netinkamą elgesį geru. Panašiais atvejais šis požiūris turėtų būti pavyzdys. Todėl komitetas 
ragina ombudsmeną parengti metinį gerosios administravimo patirties sąrašą, įskaitant 
pavyzdinius arba išskirtinius atvejus (kurių 2006 m. buvo šeši) ir atvejus, kuriais institucijos 
elgėsi nepatikimiausiai.

Peticijų komitetas ragina Europos ombudsmeną toliau atidžiai stebėti ES Ministrų Tarybos ir 
visuomenės santykius, visuomenės ir paties Europos Parlamento santykius, susijusius su 
visuomenės galimybe susipažinti su dokumentais, ir tai, kaip jis prižiūri Komisiją vykdant 
Bendrijos teisės apsaugos pareigas. Vienas svarbiausių pabrėžtinų principų – demokratinė 
visų Europos piliečių lygybė be diskriminacijos dėl pilietybės ar kalbos. Taigi nors ir 
teigiamai vertiname tvirtą ombudsmeno poziciją, smerkiančią Tarybą už nuolatinius 
netinkamo administravimo veiksmus (Taryboje pirmininkaujančios valstybės tinklalapyje 
nėra versijos vokiečių kalba), o 2006 m. lapkričio 30 d. pateiktas specialus pranešimas 
nusipelno visiškos mūsų paramos, ombudsmeno išvados (p. 109) negali būti naudojamos 

  
1 Šis posakis paimtas iš Ezio Perillo straipsnio „Ombudsmeno statuto priėmimo procesas“, Diritto dell'Unione 
europea (2006 m.), 1 tomas, p. 143.
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pateisinti aksiomai, kad tam tikros kalbos yra „lygesnės nei kitos“. 

Taip pat giriame ombudsmeno iniciatyvas, pateiktas pasiūlymuose Tarybai – ieškoti taikaus 
sprendimo, o vėliau valstybėms narėms skirtose kritinėse pastabose (p. 104–105) – pasmerkti 
ir nutraukti rotacijos principu keičiamos Taryboje pirmininkaujančios valstybės komercinį 
finansavimą pirmininkaujančios Airijos atveju. Per šį incidentą išryškėjo subtili interesų 
prieštaravimo problema viename kanalų, tiesiogiai siejančių Sąjungos teisės aktų leidybos 
sistemos centro institucijas su valstybių vidaus institucijomis. Ombudsmenas buvo teisus, 
iškeldamas šią problemą. Rekomenduojame pasikonsultavus su valstybių narių nuolatinėmis 
atstovybėmis pranešti rezultatus. 

Vis veiksmingesnis bendradarbiavimas

Peticijų komitetas, be abejonės, pritaria, jog siekiant užtikrinti, kad ombudsmeno metinis 
pranešimas būtų apsvarstomas greičiau (A. Schwabo pranešimo 4 dalis), reikia pagreitinti jo 
paties procedūras, ir ragina ombudsmeną taip pat atitinkamai stengtis – pateikti pranešimą 
pirmąjį metų ketvirtį ir šiek tiek kitaip pateikti statistinius duomenis ir analitinį skirsnį 
(dabartinio pranešimo 3 skyrius). Vis dėlto siekiant patenkinti didėjančius parlamentinės 
daugiakalbystės poreikius reikės pakankamų biudžeto asignavimų – šiais metais pranešimui 
išversti iš anglų į kitas kalbas reikėjo dviejų papildomų mėnesių.

Praėjo septyneri metai nuo to laiko, kai tuometinis ombudsmenas J. Södermanas prašė 
panaikinti 3 straipsnio 2 dalį dėl teisės susipažinti su institucijų bylomis ir besąlygiškai 
apklausti pareigūnus ir kitą personalą; Almeidos Garrett 2001 m. rugsėjo 6 d. pranešime (A5-
240/01) Parlamentas iš esmės sutiko su prašomais daliniais 1994 m. kovo 9 d. sprendimo 
pakeitimais, bet, nepaisant Komisijos ir Tarybos sutarimo, speciali teisės aktų leidybos 
procedūra pateko į aklavietę (žr. OEIL ACI 1999/2215). Pranešėjai, kuri jau buvo parengusi 
nuomonę tam komitetui, nieko daugiau nelieka kaip tik pabrėžti 2001 m. gegužės 29 d. 
komiteto patvirtintas išvadas (suderinus su Konstitucinių reikalų komiteto pranešimu), ypač 
išvadą Nr. 4 dėl visiško pritarimo ombudsmeno siūlomiems daliniams Statuto 3 straipsnio 
pakeitimams. Komitetui lieka tik pasidžiaugti, kad ombudsmenas jau suvokė savo įgaliojimus, 
vis labiau naudojosi savo kaip tyrėjo prerogatyvomis ir tai nesukėlė jokios neigiamos 
Komisijos reakcijos.

Šia proga, atsižvelgdama į P. N. Diamandouroso 2006 m. liepos 11 d. pateiktus platesnius 
pasiūlymus iš dalies keisti Statutą, pranešėja pakartoja savo palankią nuomonę, jeigu 
ombudsmenas, laipsniškai plėtodamas savo įgaliojimus, laikysis tam tikro nuoseklumo. Šią 
plėtrą pateisina vis didesni jo pareigoms keliami reikalavimai, su kuriais pagrindinės Europos 
institucijos jau iš esmės sutiko. Iš esmės šie pakeitimai apima kokybinį ombudsmeno 
įgaliojimų išplėtimą nedarant poveikio jo kompetencijos pobūdžiui arba neprivalomam visų jo 
sprendimų poveikiui (žr. 2000 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo teisės precedentą byloje 
T-103/99).

Ši išvada, kuria iš esmės pritariama prašomų dalinių Statuto pakeitimų turiniui, atitinka 
įvairius pastarojo meto sprendimus, kuriais buvo sukurtas Bendrijos teisės precedentas: pvz., 
2002 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje T-209/00, kuriuo 
remiantis ombudsmenas neturi tokių pat teisių kaip Komisija spręsti savo nuožiūra dėl 
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pažeidimų nagrinėjimo procedūros inicijavimo, nes jis negali atsisakyti, nebent dėl tinkamai 
pagrįstų priežasčių, tirti priimtiną skundą, arba 2004 m. kovo 23 d. Teismo sprendimą 
Lamberts byloje C-234/02, kuriuo remiantis ombudsmeno sprendimai, nors ir neprivalomi, 
gali būti pagrindas iškelti ieškinį pagal EB sutarties 288 straipsnį dėl nesutartinės 
atsakomybės. Todėl dėl operatyvinių priežasčių ombudsmenui turi būti suteikta tokių 
galimybių, kad jis galėtų išsamiai naudotis savo įgaliojimais atlikti tyrimus.

Svarbu, kad ombudsmenas ir toliau atliktų pareigas tvirtai ir lanksčiai – taip atsispindės jo 
veiklos pobūdis. Ombudsmeno veikla iš esmės yra „neprivalomos galios teisės aktų 
laboratorija“. Todėl šis komitetas ragina Europos ombudsmeną atlikti tyrimus klausimais, 
susijusiais su „trečiuoju ramsčiu“, teisėsaugos ir policijos bendradarbiavimu baudžiamosios 
teisės srityje, pvz., tirti Europolo veiklą. Kartu komitetas ragina jį pasinaudoti Europos 
ombudsmenų tinklu ir šio komiteto patirtimi sprendžiant klausimus, susijusius sus Sąjungos 
politika, kuriuos reikia išspręsti, kol valstybių vidaus arba vietos lygmeniu bus rastas 
tolesnėse tinklo grandyse iškilusių problemų sprendimas, pvz., Friulio-Venecijos Džulijos 
regiono ombudsmeno iškeltas klausimas dėl laisvo prekių judėjimo (p. 114).

Siekiant galutinio neteisminių teisių gynimo priemonių subsidiarumo idealiu atveju tinklas 
turėtų būti išplėstas ir apimti specializuotus ombudsmenus, sprendžiančius nepilnamečių 
teisių problemas1, šeimos problemas, asmens duomenų ir kalinių ar pacientų teisių klausimus 
siekiant padidinti ombudsmenų populiarumą ir išplėsti jų įtaką, kad ji apimtų ne tik jų 
teritorinę jurisdikaciją, plėtoti įvairių formų dialogą, kurį komitetas laiko teigiamu ženklu 
kuriant vis artimesnius Europos Sąjungos kuruojamus piliečių ir institucijų santykius. 
Darydami išvadas, galime pažymėti, kad sprendžiant iš nuviliančios Italijos patirties, 
susijusios su ombudsmeno tarnyba2, tai, kad bandant kompensuoti vieno bendro šalies
ombudsmeno nebuvimą susikūrė daug vietos ombudsmenų tarnybų, gali padidinti Europos 
ombudsmeno reikšmę ir pastebimumą, nes nebūtų nuostabu, jeigu pasitvirtintų faktas, kad 
daugiausia Europos ombudsmeno tinklalapio lankytojų yra Italijoje (p. 160).

  
1 Europoje nuo 1997 m. veikia vaikų ombudsmenų tinklas.
2 Iki šiol neįgyvendintas 1997 m. gegužės 15 d. įstatymo dėl nacionalinių ombudsmenų tarnybos įkūrimo 
16 straipsnis.


