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... Tādējādi prakse nav pienācīgi aktualizēta. 
7. Ņemot vērā tikai iestāžu gada ziņojumus viss šķiet kārtībā. Skats mainās, ja palūkojas uz 
darbu, ko veic Eiropas ombuds, jo viņš ir pārcēlis pārredzamības jēdziena izpratni ES 
kontekstā no individuālā un pasīvā fokusa (katra pilsoņa likumīgajām tiesībām piekļūt 
konkrētiem dokumentiem) uz daudz plašāku un aktīvāku ES administratīvās vadības
pienākumu nodrošināt, lai informācija par tās politikas virzieniem un darbību būtu reāli 
pieejama. Pēc definīcijas administratīvas kļūmes tiek pieļautas tad, kad kāda sabiedriska 
iestāde nedarbojas atbilstīgi noteikumiem vai principiem, kas tai ir saistoši1. Lai iesniegtu 
sūdzību Eiropas ombudam, sūdzības iesniedzējam nav jāizrāda tiesiska interese vai pašam ir 
bijis jācieš no kādas administratīvas kļūmes. Šī iespēja iesniegt actio popularis sūdzības ir 
svarīgs procesuālais ceļš, kas ļauj pilsoņiem bez lielām grūtībām mijiedarboties ar ES 
administratīvo vadību un ierosināt pārskatatbildības procesu. Atbilstoši Īstenošanas 
noteikumiem ombuds ,,cik vien iespējams sadarbojas ar attiecīgo iestādi, lai rastu 
mierizlīgumu ar nolūku kļūdu novērst un apmierināt sūdzības iesniedzēja prasību”2.

8. Ombuds nevar piespiest nevienu iestādi izpildīt viņa ieteikumus. Viņš nevar arī (sūdzības 
iesniedzēja vārdā) nodot jautājumus Luksemburgā atrodošajām tiesām izskatīšanai pēc 
būtības3. Tomēr ombudam ir bijusi paši svarīga nozīme, nodrošinot pārredzamību ES. Pašreiz 
apmēram viena trešdaļa no viņa veiktajām izmeklēšanām ir saistītas ar pārredzamības 
trūkumu, tostarp informācijas atteikumiem4. Savas darbības pirmajos gados ombuds 
ieņēma diezgan juridisku nostāju, un vairāk tika ņemti vērā strukturālie aspekti tam, kā dažas 
iestādes, galvenokārt Padome un Komisija, ļāva sabiedrībai piekļūt informācijai vai nē.
Ombuds atbilstoši savam uzdevumam būt par škīrējtiesnesi administratīvo kļūmju gadījumos 
ir ieinteresēts pārredzamībā, jo laba pārvalde un labas administratīvās prakses kodekss ļauj 
uzlabot pārredzamību, ar noteikumu un vadlīniju palīdzību formulējot politikas nostādnes5.
Ombuda privilēģijas ļauj viņam piekļūt administrācijas dokumentiem un procedūru laikā 
publiskot šos dokumentus. Tādēļ šīs pilnvaras droši vien ir visspēcīgākais līdzeklis, ar ko 
atvērt slēgtos pārvaldes lokus un iziet ārpus birokrātiskās loģikas uzskatam par ierobežotu 
piekļuvi informācijai. Tās sabiedrības locekļiem var dot arī alternatīvu iespēju piekļūt 
dokumentiem, ņemot vērā izmaksas, kas rodas, ja iet daudz oficiālāko „tiesisko” ceļu.
Tādējādi ombuds darbojas kā būtisks atklātuma un pārredzamības veicinātājs6.

                                               
1 Eiropas Ombuda 1995. gada ziņojums.
2 Īstenošanas noteikumu 6. panta 1. punkts (pieejams 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces).
3 Labs piemērs tam, kā pat ļoti stingri ieteikumi un vēlāk īpaši sagatavots ziņojums Eiropas Parlamentam, kā arī 
skaidri pierādīti gadījumi par kļūdām pārvaldē nespēja ietekmēt iestādes (Komisijas) darbību, kad tā tika 
apsūdzēta par kļūdām pārvaldē, ir loti garā sāga par Bavarian Lager. Patiešām bija nepieciešami vēl divi tiesu 
procesi sešu gadu garumā, lai augstākajā iespējamajā juridiskajā līmenī pieņemtu skaidru nolēmumu par to, kā 
pareizi ,,interpretēt” sarežģīto saikni starp tiesībām piekļūt dokumentiem un tiesībām uz datu aizsardzību un 
privātumu. Tikai pārticis, kārs uz tiesāšanos un neatlaidīgs sūdzības iesniedzējs spēs atļauties ļoti ilgo gājienu 
cauri visiem tiesu gaiteņiem (saistībā ar kādas sanāksmes protokolu, kas notika pirms 14 gadiem!)
4 Eiropas Parlamenta 2010. gada 25 novembra rezolūcija par pārskatu par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā 
(P7_TA(2010)0435) (pieejams http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2010-0435+0+DOC+XML+V0//LV).
5 Eiropas Ombuds, „Eiropas Labas administratīvās prakses kodekss”, jaunākajā versijā pieejams 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces.
6 Sk. arī Carol Harlow, „Transparency in the European Union weighing the public and private interest”, arī Jan 
Wouters, Luc Verhey un Phiiipp Kiiver (redaktori), „European constitutionalism beyond Lisbon” Antverpene, 
Intersentia, 2009., 209.-238. lpp.



DT\854668LV.doc 3/5 PE456.874v01-00

LV

9. Ombuda veiktie pārskati par administratīvajām kļūdām palīdz novērst līdzdalības 
principu pārkāpšanu, izejot ārpus tiesu darbības lauka. Piemēram, ombuds ir 
apstiprinājis, ka viņš ir pilnvarots pārskatīt atbilstību obligātajiem standartiem par 
apspriešanos, ko pieņēma Komisija, un ir paudis apņemšanos darīt to daudz aktīvāk1. Tādējādi 
var pārskatīt administratīvas prakses gadījumus, kas netiek izskatīti tiesā. Tādēļ, atšķirībā no 
tiesām, ombuds var dot ieguldījumu, vēršoties pret dažiem vēl pastāvošajiem trūkumiem 
Komisijas praksē attiecībā uz apspriešanos. Tomēr viņa ieguldījums šajā sakarībā neizbēgami 
ir ierobežots un saistās tikai ar apspriešanās obligāto standartu ievērošanu2.10. Saskaroties ar 
ārējo kritiku par nevēlēšanos palielināt savu darbību pārredzamību, iestādes min visas 
iniciatīvas, ko tās uzsākušas, lai padarītu savu darbu pieejamāku. Daži no šiem pasākumiem ir 
ārkārtīgi noderīgi, piemēram, Padomes ministru likumdošanas sanāksmju vai arī Parlamenta 
komiteju sanāksmju straumēšana internetā. Tomēr pat šīs pozitīvās iniciatīvas, šķiet, rada 
apjukumu, jo trūkst koordinēšanas un savietojamības, arī tādos gadījumos, kad valda 
uzskats, ka šīs iestādes darbojas kopīgi. Vispārsteidzošākais ir tas, ka iestāžu reģistriem vai to 
tīmekļa vietnēm, kā arī informātikas lietojumprogrammām, ko tās izmanto, strādājot ar 
datiem, kas saistīti ar iestāžu darbplūsmu, trūkst vispārēja informācijas modeļa. Saskaņā ar 
nesen veiktu EP darba grupas pētījumu, vairums ES pilsoņu izmanto interneta vispārējās 
meklētājprogrammas, piemēram, Google, un viņi vai nu „trāpa” meklētajam dokumentam vai 
informācijai, vai arī nē. Šie „pasīvie” meklētāji, ja tā viņus varētu nosaukt, tomēr gūs lielu 
labumu no avangardā esošajiem „aktīvajiem” meklētājiem — nelielas daļas bieži vien ļoti 
kritisku lietotāju, kuri uzrauga dažādos reģistrus un dažkārt diezgan sistemātiski pieprasa 
iestādēm publicēt internetā dokumentus, kas ir reģistrēti, bet nav pieejami. Neņemot vērā šīs 
nelielās aktīvās daļas nozīmi un ierobežoto sastāvu (galvenokārt studenti un pētnieki (40 %) 
un juristi (8,8 %))3, dažreiz kļūdaini tiek apgalvots, ka juridiskie noteikumi par piekļuvi 
dokumentiem nav svarīgi, jo sabiedrība samērā maz izmanto savas likumīgās tiesības 
piekļūt dokumentiem.

11. Atbilstoši „Informācijas brīvības aktā” paustajai pieejai arvien plašāk tiek uzskatīts, ka 
visām ES teritorijā esošajām iestādēm, kā arī struktūrvienībām un varas iestādēm ir 
pienākums internetā darīt publiski pieejamu plašu informāciju par to uzdevumiem, 
organizatorisko struktūru, darbībām, sanāksmju darba kārtību, kā arī informāciju par 
vissvarīgākajiem apspriežamajiem dokumentiem. Šīs informācijas pilnīgums katrā iestādē, bet 
bieži arī vienas iestādes ietvaros, ir atšķirīgs. Tomēr, pēdējos gados izstrādājot dokumentu, jo 
īpaši Padomes un Komisijas dokumentu, reģistrus, arvien vairāk dokumentu, tostarp arī tādu, 
kas vēl nekur citur nav publicēti, tiek ievietoti internetā jau lēmuma pieņemšanas procesa 
sākotnējos posmos. Pēdējo gadu laikā Komisija jo īpaši ir izveidojusi vairākus atšķirīgus 
konkrētu dokumentu veidu reģistrus. Pie tiem pieder ļoti detalizēts „komitoloģijas” reģistrs4

un citas dažādo ģenerāldirektorātu konkrētas tīmekļa vietnes, kā arī īpašs ekspertu grupu 
reģistrs. Ņemot vērā šos pozitīvos uzlabojumus, tomēr rodas vilšanās, ka desmit gadus pēc 
Regulas (EK) Nr. 1049/2001 stāšanās spēkā un simtiem tūkstošiem eiro, ko iztērējušas ES 
iestādes, mums vēl joprojām trūkst vienotas pieejas un pat vienotu „metadatu”, kas 
pievienoti viena veida dokumentiem.
12. Visi šie īpašie reģistri un tīmekļa vietnes plašākā nozīmē ir saistīti ar pārvaldības 
                                               
1 Sk. ombuda lēmuma par sūdzību 948/2004/OV pret Komisiju (4.5.2005), 1.1. līdz 1.4. un 3.18. punktu, kā arī 
ombuda lēmumu par sūdzību pret Komisiju 3617/2006/JF (3.7.2008).
2 Par šiem ierobežojumiem skatiet Joana Mendes, „Participation in EU rulemaking”, citēts 3. nodaļa, 3.3.3. iedaļa.
3 Sk., piemēram, Lorenzo Cotino, „Theory and Reality of Public Access to EU Information”
4 Sk. http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm.
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uzdevumiem vispārējā nozīmē un tajos var tikt iekļauti daži vairāk iekšēja rakstura dokumenti 
(piemēram, komiteju sanāksmju protokoli, sanāksmju dokumenti un to protokoli, kā arī 
lēmuma projekti). Tie var būt jo īpaši svarīgi ES pilsoņiem un pat dalībvalstu parlamentiem, 
lai saprastu lēmumu pieņemšanas procesus, kas ļauj ES ieviest īstenošanas un pārvaldes 
tiesību aktus. Interesants piemērs ir „Ekspertu grupu reģistrs”1,  kurā uzskaitītas oficiālās un 
neformālās padomedevējas iestādes, kas nodibinātas vai nu ar Komisijas lēmumu vai arī tās 
neoficiāli izveidojuši Komisijas dienesti, un kurš sniedz informāciju par šīm grupām. Arī 
Komisijas interešu pārstāvju reģistrs ir brīvprātīgs reģistrs, kas paredzēts administratīvo 
darbību pārredzamības palielināšanai likumdošanas procedūras sākotnējā fāzē2. Tajā pašā 
laikā Komisija un Eiropas Parlaments strādā pie tā, lai tuvākajā laikā izveidotu interešu 
pārstāvju vienotu reģistru3.
13. Pēdējo gadu laikā citām iestādēm un visai pasaulei ir kļuvušas skaidri redzamas Eiropas 
Parlamenta paplašinātās pilnvaras un centrālā loma likumdošanas procesā. Šādam politiskās 
nozīmes pieaugumam (tostarp jaunās jutīgās pilnvaras krimināltiesību jomā — kas ir 
nacionālas suverenitātes pamats un kas skar lielāko daļu cilvēka pamattiesību) ir 
nepieciešamas atbilstīgas procedūras un prakse, kas garantēs pareizu informācijas apmaiņu, 
pārskatu un pārredzamību.  Šajā sakarībā galvenais uzlabojums, kas jāveic Eiropas 
Parlamentā, raugoties uz konkrētu likumdošanas procedūru, vēl joprojām ir nepieciešamība 
pēc vienotas virtuālās telpas, kur visi dalībnieki, kuriem ir tiesības iejaukties, varētu tikt 
iesaistīt un varētu sadarboties pārredzamā veidā, vienlaikus saglabājot savas atšķirības un 
autonomiju. Atbilstīgā „virtuālajā darba telpā” varētu iekļaut datus par: 1) galvenās komitejas 
un komiteju, kurām uzticēts sagatavot ziņojumu, referentiem, ēnu referentiem un atzinumu 
sagatavotājiem (ziņas, ko, piemēram, publiski pieejamajā Likumdošanas observatorija 
(OEIL)4 jau daļēji sniedz, 2) attiecīgo komiteju sekretariātu referentiem, 3) politisko grupu 
padomdevējiem, tekstiem un paziņojumiem, ko saistībā ar konkrēto procedūru ir 
sagatavojušas dažādas iesaistītās iestādes, 4) notikumu pārvaldības instrumentu, ar ko nosaka 
un atjauno ar likumdošanas darbu saistītos datumus (komiteju, darba grupu sanāksmēm, 
debatēm, balsojumiem, utt.), 5) iekšējiem ziņojumiem, ar kuriem apmainās „virtuālajā 
kopienā”, 6) nostājām, kādas ieņēmusi „ārējā pasaule” (dalībvalstu parlamenti, pilsoniskā 
sabiedrība, lobisti), 7) pieejamajiem pētījumiem (ietekmes novērtējumā un citos atbilstīgos 
publiskos un neoficiālos avotos). Šīs darba informācijas sadaļu varētu darīt zināmu un tā ir 
jādara zināma citām iestādēm, bet ne mazāk svarīgi tā ir arī jāizplata ārējai pasaulei 
(pilsoņiem), izmantojot atbilstīgus līdzekļus (piemēram, aktualizētu un jaunāku OEIL versiju).
14. Pat ja šā ziņojuma galvenais mērķis nav ierosināt grozījumus ES tiesību aktos, tajā 
izdarītie atzinumi varētu būt noderīgi patlaban notiekošajā likumdošanas darbā, kas 
saistās ar Regula (EK) Nr. 049/2001 pārskatīšanu (sk. Cashman Ziņojums 

                                               
1 Sk. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/search.cfm.
2 Sk. Komisijas Interešu pārstāvju reģistru —
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=en#en. Sk. ALTER–EU („Apvienība 
aģitēšanai par pārredzamību un ētikas regulu”) kritisko sākotnējo ziņojumu „Komisijas lobistu reģistrs neiztur 
pārredzamības pārbaudi” — http://www.alter-
eu.orq/en/system/files/publications/Commission+Register+Fails+Transparency+Test.pdf.
3 Sk. 2010. gada oktobra beigās sniegto paziņojumu presei —
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiL.
4 Šajā sakarībā publiski pieejamā Likumdošanas observatorija (OEIL) (www.europarl.europa.eu/oeil) ir 
elementāra forma, bet tā būtu jāuzlabo. 
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(2008/0090(COD))1. Pašreizējās situācijas apsvēršana varētu izmantot, lai pārbaudītu 
nepieciešamību veikt izmaiņas un noteikt jomas, kur būt nepieciešams veikt izmaiņas tiesību 
aktos (jo tiesību akti nav pilnīgi, definīcijas ir neskaidras, rīcības brīvība ir pārāk plaša, pēdējā 
laikā ir pieņemti jauni tiesu spriedumi, utt.).

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


