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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009
(2010/2059(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul anual referitor la activităţile Ombudsmanului European în 2009,

– având în vedere articolul 24 alineatul (3) şi articolul 228 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere articolele 41 şi 43 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European, din 9 
martie 1994, privind statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiilor de 
Ombudsman1,

– având în vedere acordul-cadru de cooperare încheiat între Parlamentul European şi 
Ombudsman la 15 martie 2006, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2006,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 octombrie 2005 intitulată „Competenţa de a 
adopta şi de a transmite comunicări Ombudsmanului European şi de a autoriza 
funcţionarii publici să se prezinte în faţa Ombudsmanului European” (SEC(2005)1227),

– având în vedere rezoluţia sa din 18 iunie 2008 privind adoptarea unei decizii a 
Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 94/262/CECO, CE, Euratom, din 9 
martie 1994, privind statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiilor de 
Ombudsman2,

– având în vedere revizuirea de către Ombudsman a normelor de aplicare, astfel încât 
acestea să reflecte modificările aduse statutului, modificări intrate în vigoare la 1 ianuarie 
2009,

– având în vedere rezoluţiile sale precedente privind activităţile Ombudsmanului European,

– având în vedere articolul 205 alineatul (2) a doua şi a treia teză din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiţii (A7-0000/2010),

A. întrucât raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2009 a fost 
prezentat în mod oficial Preşedintelui Parlamentului European la 19 aprilie 2010 şi 
întrucât Ombudsmanul, dl Nikiforos Diamandouros, şi-a prezentat raportul Comisiei 
pentru petiţii la 4 mai 2010 la Bruxelles;

                                               
1 JO L 113, 4.5.1994, p. 15.
2 JO L 189, 17.7.2008, p. 25.
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B. întrucât articolul 24 din TFUE prevede că „orice cetăţean al Uniunii se poate adresa 
Ombudsmanului instituit în conformitate cu dispoziţiile articolului 228”;

C. întrucât articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale prevede că „orice persoană are 
dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil 
şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor 
Uniunii.”;

D. întrucât articolul 43 din Cartă prevede că „orice cetăţean al Uniunii, precum şi orice 
persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul social într-un stat membru au 
dreptul de a sesiza Ombudsmanul European cu privire la cazurile de administrare 
defectuoasă în activitatea instituţiilor sau organelor comunitare, cu excepţia Curţii de 
Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă în exercitarea funcţiilor lor jurisdicţionale”;

E. întrucât ca urmare a intrării în vigoare a TFUE, politica externă de securitate comună şi 
activitatea Consiliului European depind de mandatul Ombudsmanului; 

F. întrucât în conformitate cu articolul 228 din TFUE Ombudsmanul este de acum înainte 
„ales după fiecare alegere a Parlamentului European pe durata legislaturii”, şi nu va mai fi 
„desemnat” de către Parlamentul European;

G. întrucât activitatea Ombudsmanului contribuie la realizarea unei Uniuni „în care deciziile 
sunt luate în modul cel mai deschis posibil și cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni”, 
după cum este prevăzut în primul articol, alineatul 2, din TUE;

H. întrucât, în 2009, Ombudsmanul a înregistrat 3 098 plângeri, în comparaţie cu 3 406 în 
2008, dintre acestea 727 (23%), încadrându-se în mandatul său, în comparaţie cu 802 în 
2008;

I. întrucât în 2009, Ombudsmanul a deschis 335 anchete în temeiul plângerilor şi 318 
anchete au fost finalizate şi încheiate, dintre care 311 au fost deschise ca urmare a 
depunerii plângerilor şi 7 au fost lansate din iniţiativa Ombudsmanului; 

J. întrucât în 179 de cauze încheiate în 2009 (56% din total) instituţia în cauză a acceptat o 
soluţie amiabilă sau a rezolvat problema, ceea ce indică faptul că instituţiile şi organele 
comunitare sunt dispuse să considere plângerile adresate Ombudsmanului drept un prilej 
de a remedia erorile comise şi de a coopera cu Ombudsmanul, în beneficiul cetăţenilor;

K. întrucât în 2009 Ombudsmanul a identificat existenţa unei administrări defectuoase în 
12% din cauze (37 anchete) ceea ce a condus la comentarii critice în 35 de cauze; 

L. întrucât în 2009 au fost emise 15 proiecte de recomandare;

M. întrucât cel mai frecvent tip de presupusă administrare defectuoasă privea lipsa de 
transparenţă, inclusiv refuzul dreptului la informare (36% dintre anchete), nedreptatea sau 
abuzul de putere (14%), întârzierile evitabile (13%), viciile de procedură (13%), 
neglijenţa (6%), nerespectarea obligaţiilor Comisiei de exercitare a rolului său de gardian 
al tratatelor (6%), erorile de drept (6%) şi discriminarea (5%);

N. întrucât durata medie de procesare a plângerilor a ajuns de la 13 luni în 2008 la 9 luni în 
2009, ceea ce indică eforturile depuse de Ombudsman pentru a reduce durata medie a 
anchetelor acestuia şi spiritul de cooperare al instituţiilor respective;
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O. întrucât niciun caz de administrare defectuoasă nu a condus la întocmirea unui raport 
special la Parlamentul European în 2009;

P. întrucât comentariile critice şi recomandările Ombudsmanului nu sunt obligatorii din 
punct de vedere juridic, ci au ca obiect încurajarea autocontrolului instituţiilor şi al 
organelor Uniunii şi permit evitarea producerii erorilor şi disfuncţiunilor pe viitor;

Q. întrucât rolul Ombudsmanului a evoluat de la crearea acestei funcţii mulţumită 
independenţei acestuia şi controlului democratic al activităţilor exercitat de Parlament si 
de către Comisia pentru petiţii;

R. întrucât este esenţial ca instituţiile şi organele europene să valorifice la maximum 
resursele necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de a răspunde cetăţenilor prompt şi la 
obiect la solicitările, plângerile şi petiţiile lor;

S. întrucât Codul Bunei Conduite a fost redactat de Ombudsman şi adoptat de Parlament 
prin rezoluţia din 6 septembrie 2001;

T. întrucât reţeaua europeană a Ombudsmanilor permite redirecţionarea petiţionarilor către 
mediatori sau organe similare ce se presupune că oferă ajutorul pe care îl pot furniza la 
nivelul lor, pentru a schimba informaţii şi bune practici;

U. întrucât activităţile Ombudsmanului şi ale Comisiei pentru petiţii sunt complementare şi 
favorizează o mai mare eficacitate a activităţilor respective;

1. aprobă raportul anual pentru anul 2009 prezentat de Ombudsmanul European;

2. reafirmă faptul că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona consolidează 
legitimitatea democratică a Ombudsmanului ca urmare a alegerii sale de către 
Parlamentul European şi extinde mandatul acestuia în domeniul politicii externe de 
securitate comună şi în domeniul activităţilor Consiliului European;

3. salută faptul că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale, care este de acum înainte obligatorie din punct de vedere juridic, 
menţionează dreptul la o bună administrare pentru numeroase drepturi fundamentale ce 
decurg din cetăţenia Uniunii; îl invită deci pe Ombudsman, ca în instrumentarea cotidiană 
a plângerilor, să vegheze la respectarea Cartei drepturilor fundamentale;

4. estimează că transparenţa, accesul la informaţie şi respectarea dreptului la buna 
administrare sunt condiţii prealabile indispensabile pentru încrederea cetăţenilor în 
instituţii în sensul concretizării drepturilor acestora;

5. consideră că sintagma „administrare defectuoasă” ar trebui interpretată în continuare într-
un sens larg, astfel încât să includă nu numai cazurile de încălcare a unor norme juridice 
sau principii generale de drept administrativ european, cum ar fi obiectivitatea, 
proporţionalitatea şi egalitatea, nediscriminarea şi respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, ci şi cazurile în care o instituţie nu acţionează în mod coerent şi 
cu bună credinţă sau nu ţine seama de aşteptările legitime ale cetăţenilor, inclusiv atunci 
când instituţia s-a angajat ea însăşi să respecte anumite norme şi standarde, fără a fi 
obligată la aceasta de tratate sau legislaţia secundară;

6. felicită Ombudsmanul pentru prezentarea clară şi cuprinzătoare a activităţilor sale; 
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propune totuşi ca viitoarele rapoarte, rezumatul activităţilor şi analiza tematică să pună 
mai mult accentul pe problemele structurale şi pe tendinţele transversale;

7. consideră că Ombudsmanul a continuat să îşi exercite competenţele într-un mod activ şi 
echilibrat, atât în ceea ce priveşte examinarea şi instrumentarea plângerilor, desfăşurarea 
şi încheierea anchetelor, cât şi menţinerea unor relaţii constructive cu instituţiile şi 
organele Uniunii şi încurajarea cetăţenilor de a-şi exercita drepturile în raport cu acestea;

8. salută relaţia excelentă dintre Ombudsman şi Comisia pentru petiţii în cadrul instituţional, 
în ceea ce priveşte respectarea reciprocă a competenţelor şi prerogativelor lor; încurajează 
practica deja stabilită de Ombudsman de a asigura prezenţa unui reprezentant la toate 
reuniunile Comisiei pentru petiţii;

9. apreciază contribuţia esenţială a reţelei europene a ombudsmanilor reprezentată în 32 de 
ţări de 94 de birouri, dintre care face parte Comisia pentru petiţii, în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii; salută colaborarea dintre Ombudsmanul European şi 
ombudsmanii şi organismele similare de la nivelurile naţionale, regionale şi locale din 
statele membre;

10. ia act de faptul că în 2009 Ombudsmanul a primit 3 098 de plângeri şi că 318 anchete au 
fost finalizate şi încheiate;

11. salută numărul mare de proceduri încheiate printr-un acord amiabil sau de către instituţia 
în cauză (56%), ceea ce arată cooperarea constructivă dintre Ombudsman şi instituţiile şi 
organele Uniunii; încurajează Ombudsmanul, instituţiile şi organele Uniunii să continue 
să depună eforturi în acest sens;

12. salută, de asemenea, eforturile depuse de către Ombudsman pentru a reduce durata medie 
a anchetelor la 9 luni; solicită ca toate instituţiile şi toate organele Uniunii să fie dotate 
cu resurse bugetare şi umane necesare pentru a asigura o procedură rapidă privind 
plângerile şi petiţiile; 

13. ia act de faptul că mai mult de o treime de anchete deschise de către Ombudsman în 2009 
se referă la lipsa de transparenţă;  solicită ca prezenta revizuire a regulamentului 
1049/2001 să nu restrângă dreptul actual de acces la informaţie şi la documente, ci să 
adopte o abordare mai proactivă; 

14. salută progresele realizate în 2009 privind facilitarea accesului Ombudsmanului la 
documente confidenţiale ale Consiliului;

15. notează strategia de comunicare şi dezvoltare a site-ului Internet care, conform 
Ombudsmanului, a contribuit la reducerea numărului de plângeri inadmisibile şi îl 
încurajează pe Ombudsman să continue să depună eforturi pentru a informa cetăţenii 
europeni privind funcţiile sale şi limitele competenţelor sale precum şi asupra drepturilor 
acestora;

16. solicită ca Ombudsmanul să participe la elaborarea şi la monitorizarea modalităţilor 
practice ale iniţiativei cetăţeneşti pentru a încerca să anticipeze întrebările referitoare la 
funcţionarea acestei instituţii şi în special la cestiunile susceptibile de a conduce la 
plângeri;  

17. se alătură avizului Ombudsmanului, conform căruia, dincolo de respectarea normelor 
constrângătoare ce au forţă obligatorie în administraţie, dezvoltarea unei adevărate culturi 
a serviciului pentru cetăţeni este definitorie pentru buna administrare; îl invită deci pe 
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Ombudsman să ia mai multe iniţiative pentru a promova această cultură a serviciului în 
rândul instituţiilor şi cetăţenilor europeni;

18. regretă numărul mare de plângeri privind întârzierile evitabile în înregistrarea cererilor, 
instrumentarea dosarelor şi luarea de decizii; propune să prevadă, în cadrul revizuirii 
regulamentului financiar, compensaţii financiare în cazul întârzierilor evidente şi 
prelungite;

19. ia act de faptul că Ombudsmanul a  finalizat o anchetă din proprie iniţiativă privind 
normele aplicate de către Comisie cererilor cetăţenilor de a accede la documente 
referitoare la proceduri de infracţiune;  încurajează consolidarea cooperării cu Comisia 
pentru petiţii şi propune Ombudsmanului să o informeze în permanenţă  pe aceasta în 
legătură cu anchetele din proprie iniţiativă pe care le realizează şi rezultatele obţinute;  
invită Comisia să adopte o atitudine mai deschisă şi proactivă în ceea ce priveşte 
informaţiile privind procedurile de infracţiune; 

20. estimează că Codul de bună conduită administrativă propus de Ombudsman şi aprobat de 
către Parlament în rezoluţia sa din 6 septembrie 2001, serveşte drept ghid şi referinţă 
personalului din toate organele şi instituţiile comunitare; salută faptul că Codul de bună 
conduită a fost aprobat de Comitetul economic şi social; salută, de asemenea, faptul că un 
protocol de acord a fost încheiat cu Banca Europeană de Investiţii privind instrumentarea 
plângerilor; invită Ombudsmanul să ia în calcul o revizuire a Codului de bună conduită 
administrativă bazată pe experienţa ultimilor 10 ani, şi pe această bază să vegheze la 
promovarea şi schimbul de bune practici;

21. regretă faptul că plângerile primite de ombudsmanii naţionali privind aplicarea 
defectuoasă a dreptului comunitar de către un stat membru nu fac obiectul unui 
recensământ al Ombudsmanului european; propune Ombudsmanului european să ia în 
calcul punerea acestora în comun pentru a permite o mai bună înţelegere a problemei; 

22. invită Ombudsmanul să încurajeze ombudsmanii naţionali să procedeze la schimburi 
regulate cu partenerii lor naţionali după modelul de schimburi stabilite între 
Ombudsmanul european şi Parlamentul European;

23. invită Comisia Europeană să elaboreze o lege administrativă europeană comună tuturor 
organelor, instituţiilor şi agenţiilor Uniunii;

24. atrage atenţia Ombudsmanului asupra noii proceduri de selecţie a personalului prin EPSO 
şi propune o monitorizare a punerii acestuia în aplicare şi o analiză a evoluţiilor 
constatate; 

25. sprijină ideea portalului intranet comun tuturor membrilor reţelei europene a 
ombudsmanilor pentru a asigura o difuzare regulată a rezultatelor; 

26. încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, precum şi raportul 
Comisiei pentru petiţii, Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului european, guvernelor şi 
parlamentelor statelor membre, precum şi mediatorilor lor sau organelor competente 
similare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere
Raportul anual privind activitatea Ombudsmanului european în 2009 a fost prezentat oficial 
preşedintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, la 19 aprilie 2010, iar Ombudsmanul 
european, Nikiforos Diamandouros, a prezentat propriul raport în faţa Comisiei pentru petiţii 
la 4 mai 2010.

Raportul oferă o prezentare clară şi cuprinzătoare a activităţilor Ombudsmanului european din 
cursul anului trecut. Rezultatele diverselor anchete sunt împărţite pe categorii după natura 
cazurilor de administrare defectuoasă sau de instituţia respectivă. O sinteză de 6 pagini a fost 
de asemenea publicată. Această apariţie recentă consemnează cele mai importante rezultate 
obţinute în favoarea petiţionarilor şi scoate în evidenţă principalele aspecte abordate în cursul 
anului trecut.

Plângeri şi anchete

În 2009, Ombudsmanul a înregistrat 3098 plângeri, în comparaţie cu 3406 în 2008. Aceasta 
reprezintă o scădere cu 9%, în comparaţie cu 2008. 727 plângeri s-au încadrat în mandatul 
Ombudsmanului. Dintre acestea, 162 au fost declarate admisibile, neîndeplinind, însă, 
condiţiile necesare deschiderii unei anchete; au fost deschise 335 de anchete pe baza 
plângerilor, 230 au fost declarate inadmisibile.

Majoritatea anchetelor deschise de către Ombudsman în 2009 au vizat Comisia Europeană 
(56%). Plângerile au mai vizat administraţia Parlamentului European (11%), Oficiul European 
pentru Selecţia Personalului (EPSO) (9%), Consiliul (4%) şi Curtea de Justiţie (3%). Alte 
douăzeci şi trei de instituţii şi organe UE au făcut obiectul altor 59 de anchete (17%).

Cel mai frecvent tip de presupusă administrare defectuoasă a fost lipsa de transparenţă, 
inclusiv refuzul accesului la informaţie (36% din totalul anchetelor); Comisia pentru petiţii a 
luat act cu îngrijorare de numărul mare de astfel de cazuri, dat fiind faptul că o administraţie 
UE responsabilă şi transparentă reprezintă condiţia sine qua non pentru consolidarea 
încrederii cetăţenilor în UE. 

În 2009 a fost încheiat un număr record de 318 anchete. Majoritatea au fost încheiate în mai 
puţin de un an (70%), iar mai mult de jumătate (55%) în decursul a trei luni. Dintre acestea, 
311 au fost legate de plângeri, iar 7 au reprezentat anchete din proprie iniţiativă.

În 58 cauze, anchetele au dus la constatarea unei administrări defectuoase, fapt ce nu 
reprezintă în mod necesar un rezultat negativ pentru petiţionar, deoarece acesta sau aceasta 
primeşte o explicaţie completă din partea instituţiei sau organului în cauză, existând 
posibilitatea identificării unei eventuale îmbunătăţiri în calitatea administrării asigurate de 
instituţia sau organul în cauză.

În cursul anului 2009, 166 de cauze (56%) au fost soluţionate în favoarea petiţionarilor de 
către instituţia sau organul în cauză. Aceste cauze au fost soluţionate de către instituţie sau s-a 
ajuns la o soluţie amiabilă. Acest fapt reflectă o disponibilitate tot mai mare de a considera 
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plângerile adresate Ombudsmanului drept o oportunitate de a corecta erori şi de a coopera cu 
Ombudsmanul, în beneficiul cetăţenilor europeni. În raportul său anual, Ombudsmanul 
prezintă 9 cauze1 ce constituie exemple remarcabile de practici optime. Aceste cazuri servesc 
drept model pentru toate instituţiile şi organele UE în ceea ce priveşte modalităţile optime de 
a răspunde la problemele semnalate de către Ombudsman.

În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, Ombudsmanul închide cazul cu un 
comentariu critic sau redactează un proiect de recomandare. Un comentariu critic confirmă 
petiţionarului că plângerea sa este justificată şi arată instituţiei sau organului în cauză care a 
fost greşeala, pentru a le ajuta să evite în viitor administrarea defectuoasă. În 2009, 
Ombudsmanul a închis 35 de anchete cu observaţii critice.

Este important ca instituţiile şi organele să ţină seama de observaţiile critice ale 
Ombudsmanului şi să acţioneze în vederea rezolvării problemelor majore, pentru a evita, în 
viitor, administrarea defectuoasă. Tocmai pentru a garanta faptul că instituţiile şi organele 
comunitare vor învăţa din propriile greşeli, astfel încât cazurile de administrare defectuoasă să 
poată fi evitate în viitor, Ombudsmanul a publicat pe site-ul internet un studiu privind 
măsurile luate de instituţiile în cauză, ca urmare a tuturor comentariilor critice şi suplimentare 
elaborate în 2008. Este de remarcat faptul că indicele de satisfacţie ca urmare a acestor 
comentarii critice a fost de 79%.

În cazurile în care se dovedeşte a fi posibilă eliminarea administrării defectuoase de către 
instituţia în cauză sau în cazurile de administrare defectuoasă deosebit de grave ori cu 
implicaţii generale, Ombudsmanul întocmeşte de obicei un proiect de recomandare adresat 
instituţiei sau organului în cauză, care trebuie să răspundă în decurs de trei luni printr-un aviz 
detaliat. În 2009 au fost întocmite 15 proiecte de recomandare. În plus, 7 proiecte de 
recomandare din 2008 au  fost finalizate în 2009 şi două cauze nu au fost închise ca urmare a 
proiectelor de recomandare întocmite în 2007.

În cazul în care o instituţie sau un organ comunitare nu răspund în mod satisfăcător unui 
proiect de recomandare, Ombudsmanul poate transmite Parlamentului European un raport 
special.

În 2009, Ombudsmanul nu a transmis niciun raport special Parlamentului.

Ombudsmanul a lansat, de asemenea, patru anchete din proprie iniţiativă. Aceste anchete au 
avut ca obiect exercitarea, de către Ombudsman, a competenţei sale de a deschide anchete din 
proprie iniţiativă pentru a aborda o problemă, aparent de ordin sistemic în cadrul instituţiilor, 
cum este cazul anchetei deschise în cazul Comisiei pentru accesul la documente referitoare la 
proceduri de infracţiune. Obiectivul a fost de a veghea ca cetăţenii să fie informaţi asupra 
modalităţii de a avea acces la documente referitoare la infracţiuni şi, în cazul în care accesul 
le-ar fi refuzat, dreptul de a afla dacă la originea refuzului se află Comisia sau statul membru 
şi dacă refuzul are un temei în dreptul naţional sau cel comunitar.

                                               
1 Cauza 2980/2008/GG(CE), 791/2005/(IP)FOR(CE), 723/2005/OV(OLAF), 790/2005/OV(OLAF), 
2346/2007/JMA(EPSO), 2119/2007/ELB(CE), 1908/2007/JF(CE), 1562/2008/BB(AECI), 
2003/2008/TS(ERCEA), 1537/2008/(TJ)GG(EACEA) 
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Priorităţile Ombudsmanului European

Principalele priorităţi ale Ombudsmanului European sunt garantarea respectării drepturilor 
acordate cetăţenilor de legislaţia UE la fiecare nivel al Uniunii şi a conformării instituţiilor şi 
organelor UE cu cele mai înalte standarde de administraţie.

Ombudsmanul şi-a continuat eforturile de îmbunătăţire a calităţii informaţiilor furnizate 
cetăţenilor şi potenţialilor petiţionari, informaţii ce privesc drepturile cetăţenilor garantate de 
legislaţia UE, în special prin Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor. Reţeaua, din care face 
parte şi Comisia pentru petiţii, cuprinde aproximativ 94 de birouri în 32 de ţări. Unul dintre 
scopurile reţelei este de a facilita transmiterea rapidă a plângerilor către ombudsmanul 
competent sau către un organ similar. În  977 de cauze instrumentate în 2009, Ombudsmanul 
a transmis plângerea primită unui membru al reţelei europene: 792 de petiţionari au fost 
îndrumaţi către un ombudsman naţional sau regional, iar 185 către Comisia pentru petiţii. În 
unele cauze, Ombudsmanul a considerat adecvată direcţionarea plângerii către Comisie sau 
SOLVIT, o reţea instituită de Comisie şi a cărei funcţie este aceea de a acorda asistenţă 
persoanelor care întâmpină obstacole atunci când încearcă să-şi exercite drepturile pe piaţa 
internă a Uniunii. Ombudsmanul a reluat legăturile de cooperare cu Europe Direct.

Ombudsmanul se străduieşte să garanteze că instituţiile şi organele UE adoptă, în activităţile 
desfăşurate, o abordare centrată pe interesele cetăţenilor, exploatând fiecare oportunitate de a 
găsi o soluţie amiabilă la plângerile depuse şi deschizând mai multe anchete din proprie 
iniţiativă, menite să identifice problemele şi să încurajeze cele mai bune practici, 
Ombudsmanul se străduieşte să garanteze că instituţiile şi organele UE adoptă, în activităţile 
desfăşurate, o abordare centrată pe interesele cetăţenilor. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
Ombudsmanul continuă să-şi dezvolte contactele cu deputaţii şi cu oficialii instituţiilor şi 
organelor UE, în vederea promovării unei culturi a serviciilor în cadrul administraţiei UE.

Având în vedere importanţa garantării faptului că toţi cei care ar putea avea probleme cu 
administraţia UE îşi cunosc dreptul de a adresa plângeri Ombudsmanului, acesta din urmă a 
organizat împreună cu echipa sa, în cursul anului 2009, 145 de prezentări cu ocazia unor 
conferinţe, seminarii şi reuniuni. Ombudsmanul a efectuat, de asemenea, vizite de informare 
în Cipru, Slovacia,Republica Cehă, Finlanda, Estonia şi Italia în vederea sensibilizării 
cetăţenilor cu privire la activităţile Ombudsmanului în ţările respective. Acesta a organizat , 
de asemenea, 6 conferinţe de presă şi peste  40 de interviuri; 21 de comunicate de presă au 
fost distribuite jurnaliştilor. Reţeaua Ombudsmanului publică în mod regulat un buletin 
informativ şi a aprobat crearea unui forum electronic de discuţii pentru membrii săi.

Dintre publicaţiile cele mai interesante pe care le-a produs şi le-a difuzat în 2009, se numără 
„Raportul anual” şi noul document recapitulativ „Sinteza 2008”.

Noul site Internet al Ombudsmanului, lansat la 5 ianuarie 2009, este a actualizat constant. 
Acest nou serviciu în folosul cetăţenilor este în permanentă evoluţie. Este de subliniat 
interesul deosebit al ghidului interactiv care are ca scop să ofere asistenţă cetăţeanului pentru 
a identifică instituţia cea mai potrivită care să instrumenteze plângerea sa; în 2009, 26 000 de 
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persoane au primit un răspuns prin intermediul acestui ghid interactiv. Majoritatea 
vizitatorilor site-ului Internet provin din Spania, urmaţi de Italia, Germania, Franţa şi Belgia.

Concluzie

Comisia pentru petiţii îl încurajează pe Ombudsman să îşi continue cooperarea cu instituţiile, 
în vederea promovării bunei administrări şi a unei culturi a serviciilor şi să îşi multiplice 
eforturile de comunicare, astfel încât cetăţenii care ar putea ajunge în situaţia de a apela la 
serviciile acestuia să fie informaţi în mod adecvat cu privire la modalităţile de a o face.

Comisia pentru petiţii îl încurajează pe Ombudsman să soluţioneze cauze pe cale amiabilă. 
Acest aspect indică dorinţa din ce în ce mai mare de a considera plângerile adresate 
Ombudsmanului, drept oportunitatea de a corecta erori şi demonstrează disponibilitatea de 
cooperare din partea instituţiilor cu acesta.

Comisia pentru petiţii încurajează utilizarea de către  Ombudsman a competenţei sale pentru a 
deschide anchete din proprie iniţiativă pentru a aborda probleme sistemice în cadrul 
instituţiilor, după cum aceasta a făcut în 2009 împotriva lipsei de transparenţă şi refuzului la 
accesul la informare.   

Prin sprijinirea Ombudsmanului, Parlamentul European şi Comisia pentru petiţii şi-au 
demonstrat încrederea în activitatea depusă de către Ombudsman şi în eforturile acestuia de 
îmbunătăţire a serviciului furnizat cetăţenilor, consolidând, astfel, încrederea cetăţenilor în 
Uniunea Europeană şi în instituţiile acesteia.


