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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2010
(2011/2106(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul anual referitor la activităţile Ombudsmanului European în 2010,

– având în vedere articolul 24 al treilea paragraf şi articolul 228 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE),

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

– 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 
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 normele de aplicare a statutului Ombudsmanului de la 1 ianuarie 20092,

– 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 (A7-0000/2011),

A. întrucât raportul anual privind activităţile Ombudsmanului European în 2010 a fost 
prezentat în mod oficial Preşedintelui Parlamentului European la 10 mai 2011 şi întrucât 
Ombudsmanul, dl Nikiforos Diamandouros, şi-a prezentat raportul Comisiei pentru petiţii 
la 23 mai 2011 la Bruxelles;

B. 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 şi organelor Uniunii”,

C. 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”;

                                               
1 JO L 189, 17.7.2008, p. 25.
2 Adoptate la 8 iulie 2002 și modificate prin Deciziile Ombudsmanului din 5 aprilie 2004 și din 3 decembrie 
2008.
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D. întrucât administrarea defectuoasă survine atunci când un organism public nu acţionează 
în conformitate cu o normă sau principiu pe care este obligat să le respecte;

E. întrucât dl Diamandouros a fost reales Ombudsman European de către Parlament în cadrul 
şedinţei plenare de la Strasbourg din 20 ianuarie 2010 şi a depus jurământul în faţa Curţii 
de Justiţie în Luxemburg la 25 octombrie;

F. întrucât la 27 septembrie 2010 instituţia Ombudsmanului European şi-a sărbătorit cea de-a 
cincisprezecea aniversare; întrucât de-a lungul acestor cincisprezece ani Ombudsmanul a 
răspuns la peste 36 000 de petiţionari şi a încheiat peste 3 800 de anchete privind posibile 
administrări defectuoase;

G. întrucât Ombudsmanul a utilizat cea de-a cincisprezecea aniversare a instituţiei pentru a 
lansa o nouă strategie pentru mandatul său 2009-2014; întrucât această strategie se axează 
pe ascultarea părţilor interesate, obţinerea mai rapidă de rezultate, impactul pozitiv asupra 
culturii administrative a Uniunii, punerea la dispoziţia părţilor interesate şi a publicului de 
informaţii utile şi la timp şi regândirea constantă a modalităţii de utilizare a resurselor 
disponibile;

H. întrucât, în 2010, Ombudsmanul a primit 2 667 de plângeri; întrucât aceasta reprezintă 
peste 400 de plângeri mai puţin faţă de 2009;

I. întrucât, în 2010, Ombudsmanul a încheiat 326 de anchete (318 în 2009), dintre care 323 
au fost deschise ca urmare a depunerii plângerilor; întrucât durata medie de încheiere a 
anchetelor a ajuns de la 13 luni în 2008 la 9 luni în 2009 şi 2010; întrucât majoritatea 
anchetelor au fost încheiate într-un an (66%), iar mai mult de jumătate (52%) au fost 
încheiate în decursul a trei luni;

J. întrucât Ombudsmanul poate lansa anchete din proprie iniţiativă atunci când intenţionează 
să investigheze un posibil caz de administrare defectuoasă ce are la bază o plângere 
depusă de o persoană neautorizată sau atunci când pare să existe o problemă sistemică în 
cadrul instituţiilor; întrucât, în 2010, Ombudsmanul a încheiat 3, şi a deschis 6 anchete din 
proprie iniţiativă;

K. întrucât 65% dintre anchetele deschise în 2010 au vizat Comisia Europeană (56% în 
2009), 10% au vizat Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO), 7% 
Parlamentul European, 2% Consiliul UE şi 1% Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 

L. întrucât în peste jumătate dintre cazurile încheiate în 2010 (55%), instituţia în cauză a 
acceptat o soluţie amiabilă sau a rezolvat problema;

M. întrucât Ombudsmanul poate prezenta un comentariu suplimentar, dacă, pe durata 
procesului de soluţionare a unui caz, este identificată o oportunitate de îmbunătăţire a 
calităţii administraţiei; întrucât, în 2010, Ombudsmanul a prezentat comentarii 
suplimentare în 14 cazuri (în comparaţie cu 28 de cazuri în 2009), în vederea îmbunătăţirii 
calităţii serviciului furnizat cetăţenilor;

N. întrucât un comentariu critic este prezentat atunci când (i) nu mai este posibilă eliminarea 
administrării defectuoase de către instituţia în cauză, (ii) administrarea defectuoasă nu are 
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implicaţii generale sau (iii) nu mai este considerată necesară monitorizarea în continuare 
de către Ombudsman;

O. întrucât un comentariu critic confirmă petiţionarului că plângerea sa a fost justificată şi 
arată instituţiei care a fost greşeala, pentru a o ajuta să evite în viitor administrarea 
defectuoasă; întrucât, în ultimii ani, numărul comentariilor critice a scăzut în mod 
constant, de la 44 în 2008 şi 35 în 2009, la 33 în 2010;

P. întrucât un proiect de recomandare este prezentat atunci când este necesară o acţiune de 
monitorizare în continuare din partea Ombudsmanului, atunci când administrarea 
defectuoasă poate fi eliminată sau atunci când administrarea defectuoasă este deosebit de 
gravă sau are implicaţii generale;

Q. întrucât, în 2010, Ombudsmanul a identificat cazuri de administrare defectuoasă în 12% 
dintre cazuri (40); întrucât acesta a obţinut rezultate pozitive în 7 dintre aceste cazuri, prin 
prezentarea de proiecte de recomandare; 

R. întrucât, în cazul în care o instituţie sau un organ nu răspund în mod satisfăcător unui 
proiect de recomandare, Ombudsmanul poate trimite Parlamentului European un raport 
special;

S. întrucât raportul special reprezintă soluţia ultimă la îndemâna Ombudsmanului şi ultima 
acţiune semnificativă pe care acesta o poate întreprinde în soluţionarea unui caz, deoarece 
adoptarea unei rezoluţii şi exercitarea puterilor parlamentare ţin de decizia politică a 
Parlamentului; 

T. întrucât, în 2010, Ombudsmanul a transmis un raport special Parlamentului,

1. aprobă raportul anual pentru anul 2010 prezentat de Ombudsmanul European; îl felicită pe 
Ombudsman cu ocazia realegerii sale în ianuarie 2010;

2. ia act de noua strategie pe care Ombudsmanul a dezvoltat-o pentru actualul său mandat şi 
care constituie baza iniţiativelor şi activităţilor sale; observă că această strategie include 
inter alia dialogul continuu cu petiţionarii, societatea civilă şi alte părţi interesate, 
identificarea celor mai bune practici în cooperare şi consultare cu colegii din cadrul reţelei 
europene a ombudsmanilor, conferirea unui plus de echitabilitate şi transparenţă 
procedurilor UE şi promovarea unei culturi a serviciului în cadrul administraţiilor din 
instituţiile UE;

3. consideră că rolul îndeplinit de către Ombudsman în ceea priveşte sporirea transparenţei şi 
a responsabilităţii în cadrul procesului decizional şi în cadrul sistemului administrativ al 
Uniunii Europene este major, contribuind la crearea unei Uniuni în cadrul căreia deciziile
se iau „cu respectarea deplină a principiului transparenţei şi cât mai aproape cu putinţă de 
cetăţeni”, aşa cum prevede articolul 1 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

4. reaminteşte faptul că la 27 septembrie 2010 instituţia Ombudsmanului European şi-a 
sărbătorit cea de-a cincisprezecea aniversare; observă că în decursul acestor cincisprezece 
ani Ombudsmanul a răspuns la peste 36 000 de plângeri şi a avut un rol major în ajutorul 
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acordat instituţiilor europene pentru a oferi compensaţii şi pentru a-şi îmbunătăţi calitatea 
administraţiei;

5. observă că experienţa acumulată în timpul acestor cincisprezece ani de activitate i-a oferit 
instituţiei Ombudsmanului o imagine reală a tendinţelor în ceea ce priveşte administrarea 
defectuoasă, problemele sistemice şi deficienţele structurale în administraţii, care îi 
permite să ofere orientări administraţiilor în vederea evitării repetării greşelilor şi a 
îmbunătăţirii calităţii şi transparenţei activităţii acestora; 

6. salută iniţiativa Ombudsmanului de a publica periodic studii în care examinează cursul dat 
de instituţiile UE comentariilor sale critice şi suplimentare; observă că, în 2009, rata 
generală a cursului satisfăcător dat de instituţii a fost de 81% (94% în cazul comentariilor 
suplimentare şi 70% în cazul comentariilor critice); consideră că aceasta este o evoluţie 
încurajatoare; consideră, cu toate acestea, că este loc pentru îmbunătăţiri, în special în 
ceea ce priveşte rata comentariilor critice; solicită instituţiilor să coopereze cu 
Ombudsmanul pentru a-şi îmbunătăţi rata; 

7. salută cooperarea în general constructivă dintre Ombudsman şi instituţiile şi organismele 
UE; îl sprijină pe Ombudsman în rolul acestuia de mecanism de control extern şi de sursă 
valoroasă de îmbunătăţire continuă a administraţiei europene;

8. îl felicită pe Ombudsman pentru noua siglă şi identitate vizuală a instituţiei, precum şi 
pentru noua înfăţişare a Raportului anual şi, de asemenea, pentru creşterea transparenţei 
instituţiei sale prin publicarea pe site-ul său web a informaţiilor cu privire la toate noile 
anchete pe care le deschide privind plângerile; 

9. sugerează că, atunci când Ombudsmanul îşi prezintă raportul anual în cadrul unei reuniuni 
a Comisiei pentru petiţii, ar trebui să fie prezenţi nu numai reprezentanţi ai Comisiei 
Europene, ci şi ai administraţiei Parlamentului European şi a Consiliului, pentru a 
comenta raportul şi a participa la discuţii; solicită administraţiilor Parlamentului şi 
Consiliului să fie reprezentate la viitoarele reuniuni în cadrul cărora este prezentat şi 
discutat raportul anual al Ombudsmanului;

10. observă că, în 2010, Ombudsmanul a primit 2 667 de plângeri din partea cetăţenilor, 
companiilor, asociaţiilor, ONG-urilor şi oficiilor regionale; observă că aceasta reprezintă 
peste 400 de plângeri mai puţin care nu se încadrează în mandatul său;

11. este de acord că această scădere a numărului plângerilor inadmisibile poate fi parţial 
atribuită ghidului interactiv care a fost introdus pe site-ul web al Ombudsmanului în 2009 
şi care îi ajută în mod efectiv pe petiţionari să îşi direcţioneze plângerile către organismul 
cel mai în măsură să îi ajute; 

12. încurajează Parlamentul European să disponibilizeze resurse pentru crearea unui portal 
web similar al Comisiei pentru petiţii pentru a spori vizibilitatea şi transparenţa instituţiei, 
astfel încât să poată, de asemenea, contribui la reducerea numărului de petiţii inadmisibile, 
oferind, în acelaşi timp, orientare şi consiliere petiţionarilor şi îmbunătăţind eficienţa şi 
eficacitatea procesului aferent petiţiilor;

13. observă cu satisfacţie reducerea susţinută a numărului comentariilor critice (33 în 2010, 35 
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în 2009, 44 în 2008 şi 55 în 2007) prezentate de către Ombudsman; este de acord că 
aceasta reprezintă o dovadă a faptului că instituţiile UE adoptă un rol mai proactiv în 
soluţionarea plângerilor;

14. observă că durata medie de încheiere a anchetelor pare să se fi stabilizat la 9 luni în 2009 
şi 2010; 

15. observă că 65% dintre anchetele deschise de Ombudsman în 2010 au vizat Comisia 
Europeană (219 anchete); îşi exprimă îngrijorarea cu privire la creşterea puternică, de la 
56% în 2009 (191 de anchete);

16. ia act de îngrijorarea Ombudsmanului cu privire la numărul relativ ridicat de răspunsuri 
nesatisfăcătoare acordate de Comisia Europeană comentariilor sale critice (10 din 32 de 
răspunsuri); împărtăşeşte opinia Ombudsmanului, potrivit căreia mai sunt multe de făcut 
pentru a-i convinge pe funcţionari că o abordare defensivă faţă de Ombudsman reprezintă 
o şansă ratată pentru instituţiile lor şi riscă să dăuneze imaginii Uniunii în ansamblul său; 
subliniază că cetăţenii europeni au dreptul la o bună administrare, în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale; 

17. subliniază că, în 2010, cea mai răspândită acuzaţie examinată de Ombudsman a fost de 
departe cea privind lipsa de transparenţă în administraţia UE; observă că această acuzaţie 
a apărut în 33% dintre toate anchetele încheiate şi a inclus refuzul de a oferi informaţii şi 
acces la documente; împărtăşeşte frustrarea Ombudsmanului cu privire la faptul că 
numărul de cazuri privind transparenţa a rămas în mod constant ridicat în ultimii ani;

18. observă că, în 2010, Ombudsmanul a trimis un raport special1 privind refuzul Comisiei de 
a face publice documente şi de a coopera de o manieră sinceră cu Ombudsmanul; 
reaminteşte că raportul Comisiei pentru petiţii privind raportul special a fost adoptat de 
Parlament la 27 octombrie 2010; reaminteşte că în rezoluţia adoptată i se solicitase 
Comisiei să îşi asume un angajament faţă de Parlamentul European că îşi va îndeplini 
datoria sa de a coopera sincer cu Ombudsmanul European;

19. reaminteşte că Regulamentul 1049/2001 privind accesul la documentele instituţiilor UE2

este în vigoare de 10 ani; este de acord cu observaţia ombudsmanului, potrivit căreia 
instituţiile se luptă încă cu noţiunea de bază a regulamentului, şi anume că deschiderea ar 
trebui să constituie regula, iar secretul, excepţia; 

20. reaminteşte că reformarea acestui regulament este încă în curs; regretă lipsa progreselor în 
procedura de reformare; solicită Consiliului şi Comisiei să dea dovadă de mai multă 
deschidere în permiterea accesului cetăţenilor şi al Parlamentului European la documente 
şi informaţii; 

                                               
1 Raport referitor la raportul special al Ombudsmanului European întocmit ca urmare a proiectului său de 
recomandare prezentat Comisiei Europene în legătură cu plângerea 676/2008RT Raportoare: Chrysoula Paliadeli 
(Texte adoptate: P7_TA(2010)0436).

2 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul 
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, pp. 43-48).
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21. îl încurajează pe Ombudsman să continue să insiste cu privire la dreptul fundamental de 
acces la documente, la o cultură a serviciului apropiată de cetăţean şi la o atitudine 
proactivă a instituţiilor, agenţiilor şi organismelor UE în ceea ce priveşte transferarea 
documentelor în domeniul public;

22. este de acord cu Ombudsmanul că o declaraţie concisă privind principiile serviciului 
public ar contribui la o cultură a serviciului şi ar promova încrederea cetăţenilor în 
serviciul civil şi în instituţiile UE; aşteaptă cu nerăbdare declaraţia Ombudsmanului 
privind principiile serviciului public, asupra căreia acesta îşi consultă în prezent colegii de 
la nivel naţional şi alte părţi interesate;

23. 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

La 10 mai 2011, Ombudsmanul European i-a prezentat lui Jerzy Buzek, Preşedintele 
Parlamentului European, Raportul său anual 2010. La 23 mai 2011, Ombudsmanul şi-a 
prezentat raportul în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiţii a Parlamentului, comisia 
responsabilă de relaţiile cu instituţia sa.

Dl Nikiforos Diamandouros, Ombudsmanul European, a fost reales de către Parlamentul 
European în cadrul şedinţei plenare de la Strasbourg din 20 ianuarie 2010 şi a depus 
jurământul solemn de preluare a mandatului în faţa Curţii de Justiţie în Luxemburg la 25 
octombrie 2010.

Temeiul juridic al mandatului Ombudsmanului European îl constituie articolul 228 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), acesta fiind împuternicit să 
primească plângeri privind cazuri de administrare defectuoasă în cadrul activităţilor 
instituţiilor Uniunii Europene1. Dreptul de a adresa o plângere Ombudsmanului European este 
prevăzut la articolul 24 din TFUE şi la articolul 43 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, mandatul 
Ombudsmanului a fost extins, pentru a include posibile administrări defectuoase în cadrul 
politicii externe şi de securitate comune (PESC), inclusiv politica de securitate şi apărare 
comună (PSAC).

Definiţia pe care Ombudsmanul o acordă administrării defectuoase, definiţie sprijinită de 
Parlamentul European şi de Comisia Europeană, este următoarea: „Administrarea defectuoasă 
survine atunci când un organism public nu acţionează în conformitate cu o normă sau 
principiu pe care este obligat să le respecte.” Pentru instituţii, acest lucru implică respectarea 
statului de drept, a principiilor bunei administrări şi a drepturilor fundamentale. Carta 
drepturilor fundamentale include dreptul la o bună administrare, ca drept fundamental al 
cetăţenilor UE (articolul 41), Carta având caracter juridic obligatoriu pentru administraţiile 
instituţiilor UE.

La 27 septembrie 2010 instituţia Ombudsmanului European şi-a sărbătorit cea de-a 
cincisprezecea aniversare. În aceşti cincisprezece ani instituţia a prelucrat peste 36 000 de 
plângeri şi a încheiat peste 3 800 de anchete privind posibile administrări defectuoase. Ca 
urmare a prelucrării unui număr atât de mare de plângeri, instituţia a acumulat o experienţă 
considerabilă, care îi oferă Ombudsmanului o imagine clară a tendinţelor în ceea ce priveşte 
administrarea defectuoasă, a problemelor sistemice şi a deficienţelor structurale în 
administraţiile instituţiilor UE. Aceasta îi permite să ofere compensaţii, să contribuie la 
creşterea calităţii administraţiilor UE şi la garantarea răspândirii şi aplicării bunelor practici.  

Raportul anual 2010 al Ombudsmanului are o nouă înfăţişare, iar în 2010 atât Ombudsmanul, 
cât şi reţeaua europeană a ombudsmanilor au preluat o nouă siglă. Bazat pe comentariile 
cititorilor şi pentru a reflecta noua identitate vizuală a instituţiei, dar încercând, în acelaşi 
timp, să utilizeze în mod cât mai eficient resursele, raportul anual al Ombudsmanului, în noul 
său format, nu mai cuprinde tradiţionalele introducere şi rezumat, prezentând acum o sinteză 

                                               
1 În sensul prezentului document, termenul „instituţie” cuprinde, de asemenea, organismele, agenţiile şi oficiile 
Uniunii.   
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separată, în care Ombudsmanul atrage atenţia asupra principalelor chestiuni aferente anului de 
raportare. 
În 2010, Ombudsmanul a înregistrat 2 667 de plângeri din partea cetăţenilor, companiilor, 
asociaţiilor, ONG-urilor şi oficiilor regionale (3 098 în 2009) şi a procesat un număr total de 2 
727 de plângeri. Dintre acestea, 744 (27%) s-au încadrat în mandatul său. Aproape 58% dintre 
plângerile primite în 2010 au fost trimise prin intermediul internetului. Ombudsmanul a 
încheiat 326 de anchete deschise ca urmare a depunerii plângerilor şi a lansat douăsprezece 
anchete din proprie iniţiativă.  

Atunci când este posibil, Ombudsmanul încearcă să ajungă la un rezultat pozitiv, depunând
eforturi în vederea unei soluţii amiabile care este satisfăcătoare atât pentru petiţionar, cât şi 
pentru instituţia vizată. În 2010, s-a ajuns la soluţii amiabile în 179 de cazuri. În cazul în care 
o soluţie amiabilă nu este, totuşi, posibilă, Ombudsmanul închide cazul cu un comentariu 
critic sau redactează un proiect de recomandare. 

Un comentariu critic este prezentat atunci când nu mai este posibilă eliminarea administrării 
defectuoase de către instituţia în cauză, administrarea defectuoasă nu are implicaţii generale 
sau nu mai este considerată necesară monitorizarea în continuare de către Ombudsman. 
Ombudsmanul poate, de asemenea, prezenta un comentariu critic, atunci când consideră că un 
proiect de recomandare nu ar fi eficient sau când instituţia vizată nu acceptă un proiect de 
recomandare, dar cazul de administrare defectuoasă nu justifică redactarea unui raport special 
pentru Parlament. Un comentariu critic are, cu toate acestea, rolul unei confirmări pentru 
petiţionar că plângerea sa a fost justificată şi îi indică în mod clar instituţiei în cauză care a 
fost greşeala, pentru a evita în viitor o astfel de acţiune. În 2010, Ombudsmanul a prezentat 
comentarii critice instituţiilor în doar 33 de cazuri, în scădere de la 35 în 2009 şi 44 în 2008. 
Acesta consideră, totuşi, că este loc pentru îmbunătăţiri.

Comentariile suplimentare, un instrument pe care Ombudsmanul îl utilizează dacă, pe durata 
procesului de soluţionare a unui caz, identifică o oportunitate de îmbunătăţire a calităţii 
administraţiei, au fost prezentate în 14 cazuri (28 în 2009). Comentariile suplimentare ale 
Ombudsmanului nu au menirea de a critica instituţia vizată, ci ar trebui considerate drept 
orientare şi consiliere cu privire la modalitatea în care instituţia şi-ar putea îmbunătăţi 
calitatea serviciului furnizat.

Pentru a informa publicul şi a garanta că instituţiile învaţă din greşelile făcute, Ombudsmanul 
publică anual pe site-ul său web un studiu privind cursul pe care îl dau instituţiile 
comentariilor sale critice şi suplimentare; de asemenea, acesta invită instituţiile să reacţioneze. 
Ultimul studiu, referitor la anul 2009, a arătat că rata generală a cursului satisfăcător dat de 
instituţii a fost de 81% (94% în cazul comentariilor suplimentare şi 70% în cazul 
comentariilor critice). Deşi rata generală este încurajatoare, în special rata comentariilor 
critice lasă loc pentru îmbunătăţiri. 

În 2010, Ombudsmanul a identificat cazuri de administrare defectuoasă în 12% dintre cazurile 
închise (40). Prin redactarea unor proiecte de recomandare acceptate, acesta a obţinut un 
rezultat pozitiv pentru petiţionar în şapte cazuri. În 2010, Ombudsmanul a prezentat 16 
proiecte noi de recomandare. 

Proiectul de recomandare este prezentat în cazurile în care se dovedeşte a fi posibilă 
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eliminarea cazului de administrare defectuoasă de către instituţia în cauză sau în cazurile de 
administrare defectuoasă deosebit de grave ori cu implicaţii generale. În cazul unui proiect de 
recomandare, instituţia vizată este obligată, în temeiul tratatului, să trimită Ombudsmanului 
un aviz detaliat în termen de trei luni.

În cazul în care o instituţie a UE nu răspunde în mod satisfăcător unui proiect de recomandare, 
Ombudsmanul poate redacta şi trimite Parlamentului European un raport special. Raportul 
special reprezintă soluţia ultimă la îndemâna Ombudsmanului şi ultima acţiune pe care acesta 
o întreprinde în soluţionarea unui caz de plângere. Din acest moment, Parlamentul este acela 
care decide cu privire la eventualele măsuri ulterioare, cum ar fi redactarea unei rezoluţii. 
Rapoartele speciale sunt trimise Comisiei pentru petiţii, care este comisia responsabilă de 
relaţiile cu Ombudsmanul. 

În 2010, Ombudsmanul a trimis un raport special Parlamentului, în urma unei anchete 
referitoare la o plângere privind accesul la documente legate de emisiile de CO2 provenind de 
la autoturisme. Raportul special a arătat că Comisia nu a răspuns unui proiect de recomandare 
timp de aproape 15 luni, deşi termenul stabilit de tratat este de trei luni. De asemenea, 
Comisia nu a implementat un angajament pe care şi l-a luat faţă de Ombudsman. Aceste fapte 
au constituit o încălcare a obligaţiei Comisiei privind cooperarea sinceră cu Ombudsmanul. 
Comisia pentru petiţii a redactat un raport1 privind raportul special al Ombudsmanului 
(raportoare: Chrysoula Paliadeli, vicepreşedintă), care a fost adoptat de Parlament la 27 
octombrie 2010. 

În ceea ce priveşte subiectele plângerilor, Raportul anual al Ombudsmanului evidenţiază 
accesul public la documentele instituţiilor UE drept unul dintre cele mai des întâlnite şi care a 
declanşat un număr mare de plângeri. 33% dintre toate anchetele încheiate în 2010 au avut în 
vedere accesul la documente.

Instituţiile sunt obligate prin tratat să îşi desfăşoare activitatea în mod cât mai transparent cu 
putinţă, pentru a promova buna guvernanţă şi a garanta participarea societăţii civile. Articolul 
15 alineatul (3) TFUE şi articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale prevăd dreptul de 
acces la documentele instituţiilor. Acest drept este implementat prin Regulamentul 
1049/2001. 

Ombudsmanul a apărat întotdeauna cu fermitate dreptul de acces la documentele UE şi a adus, 
în repetate rânduri, contribuţii semnificative la discuţia privind revizuirea Regulamentului 
1049/2001. În 2010, Ombudsmanul a încheiat 22 de anchete privind plângeri referitoare la 
aplicarea Regulamentului 1049/2001. De fapt, raportul special trimis Parlamentului în 2010 
este consecinţa unui caz care a început cu o plângere privind refuzul accesului la documente.

Ombudsmanul are, de asemenea, dreptul de a revizui fondul analizelor şi concluziilor la care 
ajunge Comisia atunci când investighează plângeri referitoare la infracţiuni. Acesta poate, 
spre exemplu, verifica dacă acestea sunt rezonabile, bine argumentate şi explicate pe deplin şi 
în mod clar petiţionarilor. 

                                               
1 Raportul privind raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de recomandare către 
Comisia Europeană în cazul plângerii 676/2008RT (2010/2086 (INI)). Text adoptat: A7-0293/2010
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În 70% dintre toate cazurile procesate în 2010 Ombudsmanul a reuşit să-i ajute pe petiţionari 
deschizând el însuşi o anchetă, transferând plângerea unui organism competent al UE sau 
naţional sau consiliind petiţionarul cu privire la calea de urmat. Plângerile care nu se 
încadrează în mandatul Ombudsmanului pot fi, în multe cazuri, cel mai bine soluţionate de un 
ombudsman naţional sau regional. În 2010, 1 435 de plângeri s-au încadrat în mandatul unui 
membru al reţelei europene a ombudsmanilor, Comisia pentru petiţii fiind un membru cu 
drepturi depline al acesteia. În 2010, Ombudsmanul a transferat 145 de plângeri Comisiei 
pentru petiţii, în vreme ce alte plângeri (601) au fost transferate Comisiei (176) şi altor 
instituţii şi organisme, inclusiv SOLVIT.

În Raportul anual 2010 se atrage atenţia în mod deosebit asupra noii strategii formulate de 
către Ombudsman şi personalul său pentru mandatul 2009-2014. Obiectivele sunt:

• ascultarea părţilor interesate prin obţinerea de comentarii din partea petiţionarilor, 
extinderea şi adâncirea contactelor cu instituţiile UE şi societatea civilă şi identificarea celor 
mai bune practici;

• obţinerea mai rapidă de rezultate, prin reducerea timpului necesar încheierii anchetelor şi 
prin dezvoltarea unor proceduri simplificate pentru a promova soluţionarea rapidă a 
plângerilor;

• realizarea unui impact pozitiv asupra culturii administrative a instituţiilor UE, prin 
contribuirea la îmbunătăţirea practicilor administrative şi concentrarea asupra problemelor 
sistemice;

• punerea la dispoziţia părţilor interesate şi a publicului de informaţii utile şi la timp, printr-o 
mai bună comunicare;

• regândirea modalităţii în care resursele sunt utilizate şi aplicarea celor mai înalte standarde 
de administraţie în cadrul instituţiei.

Instituţia Ombudsmanului, care are în prezent o organigramă ce cuprinde 64 de posturi (20 de 
funcţionari şi 44 de agenţi temporari) şi un buget de aproximativ 9 milioane EUR, va utiliza 
această nouă strategie pentru a-şi fundamenta şi orienta acţiunile, menite să garanteze faptul 
că cetăţenii UE beneficiază pe deplin de drepturile lor, precum şi îmbunătăţirea calităţii 
administraţiei UE.


