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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi šiuo metu svarbi Europos Sąjungos problema yra ta, kad piliečiai abejoja jos 
teisėtumu;

B. kadangi visi Sąjungos veiksmai turi atitikti teisinės valstybės principą;

C. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje pripažįstama teisė į 
gerą administravimą kaip pagrindinė piliečių teisė;

D. kadangi Europos ombudsmeno parengtas ir 2001 m. rugsėjo 6 d. Parlamento patvirtintas 
Europos geros administracinės elgsenos kodeksas1 yra tinkamas pagrindas naujam 
reglamentui, kaip ir Europos Tarybos rekomendacija dėl gero administravimo;

1. prašo Komisijos, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsniu, 
pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų nustatomi būtiniausi kokybės standartai ir 
procedūrinės garantijos, kurių turi laikytis visos Sąjungos institucijos, įstaigos, biurai ir 
agentūros;

– į savo pasiūlymo dėl rezoliucijos priedą įtraukti šias rekomendacijas:

2. reglamente turėtų būti nustatyta garantija ir išsamesnės procedūrinės taisyklės, kad būtų 
laikomasi pagrindinių gero administravimo principų, t. y. teisėtumo ir teisinio tikrumo, 
proporcingumo, nešališkumo ir teisingumo, teisėtų lūkesčių ir lygybės;

3. Europos Sąjungos administravimas turėtų būti pagrįstas principu tarnauti piliečiams, o tai 
reiškia, kad administracinės institucijos turėtų veikti piliečių labui, pvz., piliečiams turėtų 
būti duodama reikalingų patarimų, atsakoma į jų klausimus, raštu nurodomos sprendimų 
priėmimo priežastys ir visiems atitinkamiems asmenims nurodomos esamos teisės 
gynimo priemonės;

4. atitinkamose procedūrinėse taisyklėse turėtų būti nurodytas bendrasis įpareigojimas 
institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms imtis veiksmų per pagrįstą laikotarpį;

5. pagal Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punktą taikant procedūrines 
taisykles turi būti užtikrinta, kad atitinkamas asmuo būtų išklausytas prieš taikant bet 
kokią individualią jam nepalankią priemonę;

6. piliečių teisė gauti informaciją turėtų būti įgyvendinama taikant taisyklę, pagal kurią 
                                               
1 2001 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos ombudsmeno specialiosios ataskaitos 

Europos Parlamentui po to, kai Europos ombudsmenas savo iniciatyva atliko įvairių Bendrijos institucijų ir 
organų apklausą apie Geros administracinės elgsenos kodekso buvimą ir galimybę visuomenei su juo 
susipažinti, (OL C 72 E, 2002 3 21, p. 331).
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institucijos, įstaigos, biurai ir agentūros įpareigojami suteikti piliečiams bet kokią 
informaciją, kurios jiems gali prireikti norint ginti savo teises, taip pat suteikti galimybę 
susipažinti su dokumentais, nurodytais 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais1, ir užtikrinti teisę susipažinti su 
savo byla; institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms turėtų būti nustatyta prievolė 
registruoti savo dokumentus;

7. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 20 straipsnio 2 dalies d punktą 
kiekvienas pilietis turi teisę rašyti Sąjungos administracijai kuria nors pasirinkta oficialia 
Sąjungos kalba, o institucijų vartojama kalba kreipiantis į piliečius turėtų būti aiški ir 
lengvai suprantama.

                                               
1 OL L 45, 2001 5 31, p. 43.
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PAGRINDIMAS

Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo praėjo dveji su puse metų. 298 straipsnis dėl gero 
administravimo yra vienintelis naujas Sutarties straipsnis, kuriam įgyvendinti Komisija dar 
nesiėmė jokių veiksmų. Atėjo laikas imtis veiksmų.

Pasitikėjimas administravimu galėtų būti iš esmės padidintas parengus administravimo 
kodeksą, kuris būtų taikomas visoms ES institucijoms ir kuriame būtų nustatyti gero 
administravimo principai ir praktika. Lisabonos sutarties 298 straipsnyje numatyta parengti 
tokį reglamentą, jame teigiama, kad „Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami 
savo užduotis, remiasi atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija. 
Vadovaudamiesi pagal 336 straipsnį priimtais Tarnybos nuostatais ir įdarbinimo sąlygomis, 
Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 
tuo tikslu patvirtina nuostatas.“

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje nustatyta piliečių teisė į gerą 
administravimą. Pagal šį straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, 
įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kuo trumpesnį laiką. 
Straipsnyje taip pat nustatyta piliečių teisė būti išklausytam, galėti susipažinti su savo byla, 
gauti kompensaciją už žalą, kreiptis į Sąjungos institucijas viena iš kalbų, kuria surašytos 
Sutartys, taip pat administracijos pareiga pagrįsti savo sprendimus.

Šis teisių sąrašas, kartu su jau parengtomis gero administravimo gairėmis, yra pagrindas, 
kuriuo remiantis ir atsižvelgiant į šį pasiūlymą turi būti parengtas reglamentas. Geras tokių 
gairių pavyzdys –Europos ombudsmeno parengtas ir 2001 m. Parlamento patvirtintas Europos 
geros administracinės elgsenos kodeksas. Rengiant reglamentą taip pat galėtų būti remiamasi 
Europos Tarybos rekomendacijomis dėl gero administravimo. 

Administracinis reglamentas turėtų būti taikomas visoms ES institucijoms, įstaigoms ir 
agentūroms. Tačiau jis negali būti taikomas valstybėms narėms, kai jos įgyvendina
ES priimtus sprendimus.

Teisėtumas priklauso nuo piliečių, kurie tiki, kad dalyvaudami demokratiniuose sprendimų 
priėmimo procesuose ir labiau pasitikėdami ES administracijos sąžiningumu ir 
nepriklausomumu gali daryti įtaką ES politikai.

Administracinių procedūrų reglamentavimu užtikrinamas ir piliečių, ir Sąjungos pareigūnų, 
kuriems einant savo pareigas reglamentu bus teikiama parama, saugumo jausmas. Teisės aktu 
dėl gero administravimo taip pat galės remtis Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, nes 
jame nagrinėjami su Sąjungos administracija susiję atvejai.

Šiuo metu yra įvairių konkretiems sektoriams skirtų gairių, kurios taikomos administracinėms 
procedūroms. Jos taikomos tam tikrose srityse, pvz., konkurencijos politikoje, regioninėje 
politikoje ir vartotojų politikoje. Taikyti šias taisykles sunku, nes jos nustatytos daugelyje 
skirtingų ES teisės aktų sričių, ir šiuo klausimu nėra jokio bendro teisės akto.
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Atvirumas – esminė gero administravimo dalis. Jis taip pat yra svarbiausias veiksnys kuriant 
pasitikėjimą. Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba jau daugelį metų persvarsto 
taisykles dėl galimybės susipažinti su dokumentais (Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001). 
Akivaizdu, kad būsimas administravimo teisės aktas turi atitikti šio reglamento nuostatas. 
Tačiau kai kuriais atžvilgiais taip pat turėtų būti taikomos griežtesnės nuostatos, nei 
nustatytosios šiame reglamente. Pvz., reikalavimas registruoti dokumentus, kurio nėra 
Reglamente (EB) Nr. 1049/2001, turėtų būti įtrauktas į administravimo teisės aktą.

Europos ombudsmeno parengtame Europos geros administracinės elgsenos kodekse 
atspindėta nuostata, kad ES institucijų administravimas turėtų būti vykdomas laikantis tam 
tikrų principų tarnauti piliečiams. Pagal šį kodeksą pareigūnų pareiga yra daryti viską, kas 
įmanoma, siekiant padėti piliečiams bendrauti su institucijomis. Siekiant įvykdyti šį 
reikalavimą reikia užtikrinti, kad į piliečių klausimus būtų atsakyta, kad jie būtų nukreipiami į 
atitinkamą instituciją ir jų būtų paisoma.

Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria piliečiai kreipdamiesi į ES administraciją, yra 
administracijos kalba. Nors ES sutartyje reikalaujama, kad piliečiai galėtų kreiptis į Sąjungos 
institucijas bet kuria pasirinkta oficialia Sąjungos kalba, tai nereiškia, kad kalba yra 
suprantama. Sudėtingą teisinę ir oficialią kalbą dar sunkiau suprasti tada, kai ji išversta į kitą 
kalbą. ES institucijų pareigūnai turėtų būti mokomi, kaip kalbėti, kad kalba būtų suprantama.


