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... Atitinkamų naujų veiksmų imtasi nebuvo.
7. Turint omenyje vien tik metines institucijų ataskaitas, viskas atrodo puiku. Padėtis atrodo 
kitokia žvelgiant į veiklą, kurią vykdo Europos ombudsmenas, kuris individualų ir pasyvų 
požiūrį į skaidrumo sampratą ES (kiekvieno piliečio juridinę teisę susipažinti su tam tikrais 
dokumentais) pakeitė ES administracinės sistemos daugiau apimančia pareiga rodant 
iniciatyvą užtikrinti, kad tikrai būtų galima susipažinti su informacija apie ES politiką ir 
veiksmus. Netinkamas administravimas apibrėžtas kaip viešosios įstaigos nesugebėjimas 
veikti laikantis taisyklių ar principų, kurių ji privalo laikytis1. Skundo pateikėjas, norėdamas 
Ombudsmenui pateikti skundą, neprivalo būti teisiškai suinteresuotas arba būti asmuo, kuriam 
įtakos turėjo netinkamas administravimas. Galimybė pateikti actio popularis skundą yra 
svarbi procedūrinė priemonė, suteikianti piliečiams galimybę nesudėtingu būdu kreiptis į ES 
administracines institucijas ir inicijuoti atskaitomybės procesą. Pagal Įgyvendinimo nuostatas 
ombudsmenas „kaip galima geriau bendradarbiauja su atitinkama institucija ir ieško 
draugiško sprendimo dėl netinkamo administravimo atvejo pašalinimo bei skundo 
patenkinimo“2. 
8. Ombudsmenas negali priversti institucijos laikytis taisyklių. Jis taip pat negali (skundo 
pateikėjo vardu) teisės klausimais kreiptis į teismą Liuksemburge3. Tačiau Ombudsmeno 
vaidmuo užtikrinant skaidrumą ES yra ypač svarbus. Šiuo metu apie trečdalis 
Ombudsmeno tyrimų susiję su skaidrumo stoka, įskaitant atsisakymą suteikti 
informaciją4. Ankstesniais metais Ombudsmenas savo veiklą grindė labiau teisiniais 
principais, buvo labiau pabrėžiami struktūriniai informacijos suteikimo arba nesuteikimo tam 
tikrose institucijose, ypač Taryboje ir Komisijoje, aspektai5. Ombudsmenas kaip kovos su 
netinkamu administravimu arbitras turi siekti skaidrumo, kadangi geras valdymas ir Tinkamo 
administravimo elgesio kodeksas padeda didinti skaidrumą, formuojant politiką ir nustatant 
taisykles bei gaires.6. Ombudsmeno išimtinės teisės leidžia jam susipažinti su 
administraciniais dokumentais ir proceso metu visuomenei suteikti teisę su jais susipažinti. 
Todėl šios teisės turbūt yra veiksmingiausios priemonės, skirtos uždariems administraciniams 
procesams viešinti ir leidžiančios veikti plačiau, nei pasenęs biurokratinis mąstymas dėl 
ribotos teisės susipažinti su informacija. Turint omenyje išlaidas, susijusias su oficialesniu 
„teisiniu“ keliu, šios teisės taip pat gali būti kitas būdas visuomenės atstovams susipažinti su 

                                               
1 1995 m. Europos ombudsmeno metinis pranešimas.
2 Įgyvendinimo nuostatų 6 straipsnio 1 dalis (žr. 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Labai ilgai besitęsianti bendrovės „Bavarian Lager“ bylinėjimosi epopėja yra puikus pavyzdys, kaip netgi labai 
griežta rekomendacija ir speciali ataskaita Europos Parlamentui bei aiškios išvados dėl netinkamo 
administravimo neturi įtakos netinkamu administravimu kaltinamos institucijos (Komisijos) veiksmams. Per 
šešerius metus prireikė dar dviejų bylų teismuose, kad aukščiausiuoju teisminiu lygmeniu būtų nustatytos aiškios 
taisyklės, kaip teisingai „aiškinti“ sudėtingą teisės susipažinti su dokumentais, duomenų apsaugos ir teisės į 
privatumą santykį. Tik turtingas, mėgstantis bylinėtis ir atkaklus ieškovas gali sau leisti labai ilgą žygį per 
teismus (dėl prieš 14 metų vykusio posėdžio protokolo!).
4 2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 
2009 m. veiklą (P7_TA(2010)0435) (žr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0435+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN).
5 Su šiuo aspektu susijusios Ombudsmeno veiklos apžvalga pateikiama Iano Hardeno straipsnyje „The European 
Ombudsman's efforts to increase openness in the Union“, Increasing transparency in the European Union, 
Veerie Deckmyn, Europos viešojo administravimo institutas, Mastrichtas, 2002 m., p. 123–145, nuo 130 p. ir 
toliau.
6 Europos ombudsmeno „Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas“, žr. naujausią versiją 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
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dokumentais. Todėl Ombudsmenas yra svarbus atvirumo ir skaidrumo katalizatorius1.
9. Ombudsmeno apžvalgoje apie netinkamo administravimo atvejus siūlomos kovos su 
bendradarbiavimo pažeidimais priemonės nesiimant vien tik teisinių veiksmų. Pvz., 
Ombudsmenas patvirtino, kad pagal kompetenciją jam priklauso tikrinti atitiktį Komisijos 
patvirtintiems minimaliems konsultavimosi standartams ir pareiškė savo norą atlikti tai 
imdamasis iniciatyvos2. Taigi, galima patikrinti ir teismine tvarka neperžiūrėtą administracinę 
veiklą. Ombudsmenas, kitaip nei teismai, gali prisidėti kovojant su kai kuriais trūkumais 
Komisijos konsultavimosi veikloje. Tačiau Ombudsmeno pagalbą šiuo aspektu neišvengiamai 
riboja minimalių konsultavimosi procedūros standartų taikymo sritis3.
10. Institucijos, susidūrusios su išorine kritika dėl nenoro didinti veiklos skaidrumą, nurodo 
visas iniciatyvas, kurių buvo imtasi siekiant pagerinti galimybes susipažinti su jų darbu. Kai 
kurios iš šių priemonių yra ypač naudingos, pvz., su teisėkūra susijusių Ministrų Tarybos 
posėdžių arba Parlamento komitetų posėdžių transliavimas internetu. Tačiau kartais netgi 
tokios teigiamos iniciatyvos dėl koordinavimo ir bendradarbiavimo stokos tampa painios, 
netgi jei institucijos ir mano, jog dirba drauge. Labiausiai stebina tai, kad trūksta bendro 
institucijų registrų ir jų tinklaviečių informacijos modelio, taip pat tarpinstitucinių darbo 
srautų duomenims apdoroti skirtų kompiuterinių taikomųjų programų. Remiantis pastaruoju 
metu EP darbo grupei pateikta išorės informacija, dauguma ES piliečių internete naudojasi 
bendrosiomis paieškos programomis, pvz., „Google“, ir jie arba randa dokumentus ar 
informacijos, kurių ieškojo, arba ne. Tokiems „pasyviems“ – kaip juos galima pavadinti –
vartotojams labai naudingi dažnai labai kritiškų „aktyvių“ vartotojų mažumos jau atlikti 
veiksmai, kadangi pastarieji vartotojai tikrina įvairius registrus ir kartais sistemingai 
institucijoms pateikia prašymus internete patalpinti užregistruotus, bet neprieinamus 
dokumentus. Neatsižvelgiant į šios aktyvios mažumos vaidmenį ir į tai, kad vartotojų ratas yra 
ribotas (daugiausiai studentai ir mokslininkai (40 proc.) bei teisininkai (8,8 proc.)), kartais
neteisingai ginčijamasi dėl to, kad teisę susipažinti su dokumentais reglamentuojantys 
teisės aktai yra nereikšmingi dėl to, kad visuomenė palyginus ribotai naudojasi savo 
juridine teise susipažinti su dokumentais4.

11. Remiantis Informacijos laisvės aktu vis dažniau manoma, kad visų Europos Sąjungos 
institucijų, organų ir valdžios įstaigų pareiga yra suteikti galimybę internetu išsamiai 
susipažinti su informacija apie jų užduotis, organizacinę struktūrą, veiklą, posėdžių 
darbotvarkes, taip pat su informacija apie svarstomus svarbiausius dokumentus. Pateikiamos 
informacijos išsamumas skiriasi priklausomai nuo institucijos, dažnai skiriasi ir tos pačios 
institucijos pateikiamos informacijos išsamumas. Tačiau pastaraisiais metais kuriant 
dokumentų registrus, ypač Tarybos ir Komisijos registrus, ankstyvame sprendimų priėmimo 
proceso etape internete talpinama daugiau dokumentų, įskaitant niekur kitus nepublikuojamus 
dokumentus. Pastaraisiais metais ypač Komisija sukūrė kelis skirtingus specifinių 
dokumentų registrus. Šie registrai – tai labai išsamus komitologijos registras5 ir kitos 

                                               
1 Taip pat žr. Carol Harlow straipsnį „Transparency in the European Union: weighing the public and private 
interest“, European constitutionalism beyond Lisbon, Jan Wouters, Luc Verhey ir Phiiipp Kiiver, „Intersentia“, 
Antverpenas, 2009 m., p. 209–238.
2 Žr. 2005 m. gegužės 4 d. Ombudsmeno sprendimo dėl skundo 948/2004/OV prieš Komisiją 1.1–1.4, 3.8 ir 3.18 
dalis, taip pat 2008 m. liepos 3 d. Ombudsmeno sprendimą dėl skundo 3617/2006/JF prieš Komisiją.

3 Dėl šių apribojimų žr. Joana Mendes, „Participation in EU rulemaking“, cit. 3 skirsnio 3.3.3 dalis.
4 Pvz., žr. Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information“.
5 Žr. http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
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specifinės įvairių Generalinių direktoratų tinklavietės, taip pat tam tikras ekspertų grupių 
registras. Nors ir turint omenyje šiuos teigiamus pokyčius, nuvilia faktas, kad po Reglamento 
(EB) Nr. 1049/2001 įsigaliojimo praėjus dešimčiai metų ir ES institucijoms išleidus šimtus 
tūkstančių eurų vis dar neturime bendro metodo ir netgi bendrų metaduomenų, 
apibūdinančių tos pačios rūšies dokumentus.
12. Visi šie specifiniai registrai ir tinklavietės labiau skirtos administracinei veiklai bendrąja 
prasme, juose talpinami labiau vidaus naudojimui skirti dokumentai (pvz., komitetų posėdžių 
protokolai, posėdžių dokumentai ir posėdžių protokolai, taip pat sprendimų projektai). Jie 
galėtų būti ypač naudingi ES piliečiams ir netgi nacionaliniams parlamentams suvokiant 
sprendimų priėmimo procesus, padedančius ES priimti įgyvendinimo aktus ir 
administracines taisykles. Įdomus pavyzdys yra Ekspertų grupių registras1, kuriame 
pateikiama informacija apie oficialius ir neoficialius Komisijos sprendimais įsteigtus arba 
Komisijos tarnybų neoficialiai sukurtus patariamuosius organus, šiame registre pateikiama 
pagrindinė informacija apie šias grupes. Taip pat Komisijos interesų grupių atstovų registras 
yra savanoriškas registras, skirtas administracinės veiklos skaidrumui pradiniame teisėkūros 
procedūros etape didinti2. Tuo pačiu metu Komisija ir Parlamentas kartu dirba siekdami 
netrukus sukurti bendrą interesų grupių atstovų registrą3.
13. Pastaraisiais metais kitos institucijos ir išorinis pasaulis suvokė Europos Parlamento 
išimtines teises ir lemiamą vaidmenį teisėkūros procese. Tokį politinio vaidmens padidėjimą 
(įskaitant naujas jautrias išimtines teises baudžiamosios teisės srityje – valstybių suverenitetų 
branduolyje, susijusiame su dauguma pagrindinių žmogaus teisių) turi lydėti tinkamos 
procedūros ir veiksmai, užtikrinantys tinkamą dalijimąsi informacija, jos apžvalgą bei 
skaidrumą. Šiuo požiūriu Europos Parlamentas turi imtis pagrindinių su specialia teisėkūros 
procedūra susijusių veiksmų ir juos derinti pagal bendros virtualios erdvės poreikį, kurioje 
visos teisę dalyvauti procese turinčios šalys galėtų jame dalyvauti ir veikti skaidriai kartu 
išsaugant savo ypatumą ir autonomiją. Tinkamoje „virtualioje darbo erdvėje“ galėtų būti 
pateikiami tokie duomenys: 1) pagrindinių ir nuomones teikiančių komitetų pranešėjai ir 
šešėliniai pranešėjai (pvz., kažkas panašaus iš dalies yra visuomenei prieinama teisėkūros 
observatorijos tinklavietė (OEIL)4, 2) atitinkamų komitetų sekretoriatų administracijos 
pareigūnai, 3) frakcijų patarėjai, su procedūra susiję įvairių dalyvaujančių institucijų 
dokumentai ir pranešimai, 4) renginių valdymo priemonė, nustatanti ir atnaujinanti renginių, 
susijusių su teisėkūros veikla, datas (komitetų posėdžiai, darbo grupės, diskusijos, balsavimai 
ir t. t.), 5) „virtualioje bendruomenėje“ platinami vidaus pranešimai, 6) „išorinio pasaulio“ 
pozicijos (nacionaliniai parlamentai, pilietinė visuomenė, lobistai), 7) su poveikio vertinimu 
susiję moksliniai tyrimai ir tyrimai iš kitų svarbių viešų ir neoficialių šaltinių. Dalimi šios 
darbinės informacijos būtų galima ir reikėtų dalintis su kitomis institucijomis, galiausiai ne 
mažiau svarbu būtų ją tinkamu būdu (pvz., atnaujinant ir labiau pritaikant teisėkūros 
                                               
1 Žr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
2 Žr. Komisijos interesų grupių atstovų registrą 
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Žr. ES lobizmo skaidrumo ir etikos 
nuostatų sąjungos (angl. „Alliance for lobbying transparency and ethics regulation in the EU“, AlterEU) pirminę 
kritišką ataskaitą „Commission Lobby Register Fails Transparency Test“, http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
3 Žr. 2010 m. spalio mėn. pabaigos pranešimą spaudai 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
4 Viešai prieinama teisėkūros observatorija (www.europarl.europa.eu/oeil) yra pradinė sistema, kurią būtina 
toliau tobulinti.
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observatoriją) pateikti išoriniam pasauliui (piliečiams).
14. Net jei pagrindinis šio pranešimo tikslas nėra pateikti ES teisės aktų pakeitimus, jo 
išvados galėtų būti naudingos šiuo metu vykdant teisėkūros veiklą – persvarstant 
Reglamentą (EB) Nr.1049/2001 (žr. M. Cashmano ataskaitą (2008/0090(COD))1. Išnagrinėjus 
dabartinę padėtį gautos išvados galėtų būti naudingos nustatant pokyčių poreikį ir sritis, 
kuriose teisės aktų leidžiamoji valdžia turėtų įsikišti (dėl teisinių spragų, neaiškių sąvokų, per 
didelės veiksmų laisvės, naujausių teismų sprendimų, ir t. t.).

                                               
1 Žr.: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5632032.


