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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2011. gadā

(2012/2049(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2011. gadā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 24. panta trešo daļu, 228. un 
298. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. un 43. pantu,

– ņemot vērā 2008. gada 18. jūnija rezolūciju1 par priekšlikumu pieņemt Eiropas Parlamenta 
lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, 
EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi2,

– ņemot vērā sadarbības pamatnolīgumu, kas tika noslēgts starp Eiropas Parlamentu un 
Eiropas ombudu 2006. gada 15. martā un stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī,

– ņemot vērā 2009. gada 1. janvāra Eiropas ombuda statūtu īstenošanas noteikumus3,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas ombuda darbību,

– ņemot vērā Reglamenta 205. panta 2. punkta otro un trešo teikumu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā 2012. gada 22. maijā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam oficiāli iesniedza 
2011. gada ziņojumu par Eiropas ombuda darbību un tā kā 2012. gada 19. jūnijā Strasbūrā 
ombuds Nikiforos Diamandouros ar šo ziņojumu iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju;

B. tā kā LESD 24. pantā noteikts, ka „ikviens Savienības pilsonis var vērsties pie ombuda, 
kura institūts izveidots saskaņā ar 228. pantu”;

C. tā kā ar LESD 228. pantu Eiropas ombuds tiek pilnvarots pieņemt sūdzības par kļūdām 
pārvaldē, kas pieļautas Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru darbībā, izņemot kļūdas, 
ko, pildot tiesu iestādes pienākumus, pieļāvusi Eiropas Savienības Tiesa;

D. tā kā saskaņā ar LESD 298. pantu ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras „saņem 
atvērtas, efektīvas un neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu”;

E. tā kā Pamattiesību hartas 41. pantā ir noteikts, ka „ikvienai personai ir tiesības uz 
                                               
1 OV C 286 E, 27.11.2009., 172. lpp.
2 OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
3 Pieņemti 2002. gada 8. jūlijā un grozīti ar ombuda 2004. gada 5. aprīļa lēmumu un 2008. gada 3. decembra 
lēmumu.
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objektīvu, godīgu un saprātīgos termiņos veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs 
un struktūrās”;

F. tā kā kļūdas pārvaldē notiek ne tikai tad, kad valsts iestāde nerīkojas saskaņā ar tai 
saistošu noteikumu vai principu, un tā kā labas pārvaldības princips prasa, lai ES iestāžu 
pakalpojumu sniegšana būtu pārdomāta un lai iestādes nodrošinātu, ka sabiedrības locekļi 
saņem pienācīgu attieksmi un pilnībā izmanto savas tiesības;

G. tā kā saskaņā ar šo definīciju kļūdas pārvaldē attiecas ne tikai uz tiem gadījumiem, kad 
pārkāptais noteikums vai princips ir juridiski saistošs; tā kā labas pārvaldības principi ir 
plašāki par tiesību aktu darbības jomu, prasot, lai ES iestādes ne tikai pildītu savas 
juridiskās saistības, bet arī lai to pakalpojumu sniegšana būtu pārdomāta un lai iestādes 
nodrošinātu, ka sabiedrības locekļi saņem pienācīgu attieksmi un pilnībā izmanto savas 
tiesības;

H. tā kā ombuds 2011. gadā ir saņēmis 2510 sūdzības (2010. gadā — 2667), ierosinājis 
izmeklēšanu 396 lietās (2010. gadā — 335) un noslēdzis 318 izmeklēšanas (2010. gadā —
326); tā kā no visām 2544 sūdzībām, ko ombuds izskatīja 2011. gadā, 698 (27 %) ietilpa 
ombuda pilnvaru jomā (2010. gadā — 744);

I. tā kā no saņemtajām sūdzībām 1321 sūdzība ietilpa kāda Eiropas ombudu tīkla locekļa 
pilnvaru jomā; tā kā šo tīklu veido valstu un reģionālie ombudi; tā kā Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteja ir Eiropas ombudu tīkla pilntiesīga locekle;

J. tā kā ombuds 2011. gadā 59 sūdzības pārsūtīja Lūgumrakstu komitejai; tā kā 147 sūdzības 
attiecās uz Eiropas Komisiju, bet 591 sūdzība — uz citām iestādēm un struktūrām, tostarp 
SOLVIT un dienestu Your Europe Advice („Tava Eiropa”), kā arī uz specializētiem 
ombudiem vai citām sūdzību izskatīšanas struktūrām dalībvalstīs;

K. tā kā gandrīz 61 % 2011. gadā saņemto sūdzību bija iesniegtas internetā; tā kā gandrīz 
puse no šīm sūdzībām (53 %) tika iesniegtas, izmantojot ombuda tīmekļa vietnē pieejamo 
elektronisko sūdzības veidlapu;

L. tā kā informācijas pieprasījumu skaita būtiskais kritums pēdējos gados apliecina, ka 
ombuda interaktīvais ceļvedis, kas ombuda tīmekļa vietnē ir pieejams kopš 2009. gada 
janvāra, ir guvis panākumus;

M. tā kā to sūdzību skaits, kuras neietilpst ombuda pilnvaru jomā, 2011. gadā ir samazinājies 
līdz 1846 sūdzībām, kas ir zemākais līmenis, kāds reģistrēts kopš 2003. gada;

N. tā kā parasti visvairāk sūdzību ir iesnieguši Vācijas un Spānijas sūdzību iesniedzēji; tā kā 
2011. gadā pirmajā vietā izvirzījās Spānija, kurai sekoja Vācija, Polija un Beļģija; tā kā 
proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam visvairāk sūdzību ir saņemtas no Luksemburgas, 
Kipras, Beļģijas, Maltas un Slovēnijas;

O. tā kā ombuds kopumā ir ierosinājis 396 izmeklēšanas, no kurām 382 izmeklēšanas bija 
pamatotas uz sūdzībām, bet 14 izmeklēšanas ombuds uzsāka pēc savas iniciatīvas; tā kā 
2011. gadā ierosināto izmeklēšanu skaits ir lielākais, kāds jebkad ir bijis;
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P. tā kā lielākā daļa izmeklēšanu attiecās uz Eiropas Komisiju (231), kam sekoja Eiropas 
Personāla atlases birojs (42); tā kā to ierosināto izmeklēšanu skaits, kuras attiecās uz 
Eiropas Parlamentu, ir samazinājies vairāk nekā uz pusi salīdzinājumā ar 2010. gadu; tā kā 
izmeklēšanu skaits saistībā ar Padomi ir pieaudzis par vienu trešdaļu;

Q. tā kā ombuds 2011. gadā slēdza 318 izmeklēšanas; tā kā lielākā daļa šo izmeklēšanu 
(66 %) tika pabeigtas viena gada laikā, bet trešā daļa no tām tika pabeigtas trijos mēnešos; 
tā kā vidējais izmeklēšanas veikšanas laiks bija desmit mēneši;

R. tā kā 64 lietās ombuds nekonstatēja kļūdas pārvaldē; tā kā kļūdas nekonstatēšana nav 
negatīvs iznākums, jo sūdzības iesniedzējs var saņemt pilnu paskaidrojumu no attiecīgās 
iestādes, un šis iznākums ir pierādījums tam, ka iestāde ir rīkojusies saskaņā ar labas 
pārvaldības principiem;

S. tā kā 84 lietās, kuras tika slēgtas, ar attiecīgo iestādi tika panākts pozitīvs iznākums, jo šī 
iestāde pieņēma mierizlīgumu vai atrisināja jautājumu; tā kā ombuds pēc iespējas cenšas 
panākt mierizlīgumu; tā kā ES iestāžu sadarbība ir būtiska mierizlīguma panākšanai;

T. tā kā 47 lietās ombuds konstatēja kļūdas pārvaldē, un 13 lietās, kurās tika konstatētas 
kļūdas pārvaldē, attiecīgā iestāde pilnīgi vai daļēji pieņēma ieteikuma projektu;

U. tā kā 35 lietas tika slēgtas, izsakot kritisku piezīmi, bet 39 lietas tika slēgtas, izsakot 
papildu aizrādījumus, kas ir paredzēti, lai attiecīgajām iestādēm palīdzētu uzlabot šo 
iestāžu pārvaldības kvalitāti;

V. tā kā ombuds katru gadu publicē pētījumu, kurā viņš aplūko kontroles pasākumus, ko ES 
iestādes veic pēc viņa kritiskajām piezīmēm un papildu aizrādījumiem;

W. tā kā apmierinošu kontroles pasākumu kopējais rādītājs 2010. gadā bija 78 %; tā kā 
apmierinošu kontroles pasākumu rādītājs papildu aizrādījumu gadījumā bija 95 %, bet 
kontroles pasākumu rādītājs kritisku piezīmju gadījumā bija ievērojami zemāks — 68 %;

X. tā kā ombuds 2011. gadā sagatavoja 25 ieteikuma projektus un slēdza 13 lietas, kurās 
attiecīgā iestāde pilnīgi vai daļēji pieņēma ieteikuma projektu;

Y. tā kā ombuds 2011. gadā Eiropas Parlamentam neiesniedza nevienu īpašo ziņojumu;

Z. tā kā ombuda budžets ir Eiropas Savienības budžeta neatkarīga iedaļa, kas ir sadalīta trīs 
pozīcijās: 1. pozīcija ietver algas, pabalstus un citus ar personālu saistītus izdevumus; 
2. pozīcija ietver ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādus darbības izdevumus; 3. pozīcija ietver 
izdevumus, kas izriet no vispārējām funkcijām, ko veic šī iestāde,

1. apstiprina 2011. gada ziņojumu, ko iesniedzis Eiropas ombuds;

2. atzīmē, ka ombuds 2011. gadā ir palīdzējis vairāk nekā 22 000 iedzīvotāju, no kuriem 
2510 iedzīvotāji bija iesnieguši sūdzības, 1284 iedzīvotāji bija lūguši sniegt informāciju, 
bet 18 274 iedzīvotāji saņēma ieteikumu, izmantojot interaktīvo ceļvedi, kas pieejams 
ombuda tīmekļa vietnē;

3. atzīmē to, ka pēdējos gados kopējais ombudam iesniegto sūdzību skaits, jo īpaši tādu 



PE491.340v03-00 6/13 PR\909021LV.doc

LV

sūdzību skaits, kas neattiecas uz ombuda pilnvarām, pakāpeniski samazinās; ar interesi 
seko līdzi šai parādībai, lai izvērtētu, vai pastāv tieša saistība starp sūdzību skaita 
samazināšanos un interaktīvā ceļveža ieviešanu;

4. atzīmē, ka vairāk nekā 65 % no visām izskatītajām sūdzībām ombuds spēja ierosināt 
izmeklēšanu vai ieteikt sūdzības iesniedzējam vērsties pie kompetentās iestādes, 
piemēram, Eiropas ombudu tīkla locekļa, SOLVIT, citas sūdzību izskatīšanas iestādes vai 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejas; atzīmē, ka Lūgumrakstu komiteja 2011. gadā no 
ombuda ir saņēmusi 59 sūdzības;

5. norāda uz to, ka galvenie iespējamo pārvaldē pieļauto kļūdu veidi, ko ombuds izmeklēja 
2011. gadā, attiecās uz problēmām saistībā ar likumīgumu (28 % izmeklēšanu), 
informācijas pieprasījumiem (16,2 %), taisnīgumu (13,6 %), pienākumu lēmumu pamatot 
un iekļaut norādi par iespējām lēmumu apstrīdēt (8,1 %), saprātīgiem lēmumu 
pieņemšanas termiņiem (7,3 %), pieprasījumiem nodrošināt publisku piekļuvi 
dokumentiem (7,1 %), diskriminācijas izskaušanu (86,8 %) un pienākumu atbildēt uz 
vēstulēm iedzīvotāju dzimtajā valodā un norādīt kompetento amatpersonu (5,8 %);

6. atzīmē, ka lielākā daļa 2011. gadā ombuda sākto izmeklēšanu bija saistīta ar Eiropas 
Komisiju (231 izmeklēšana); bet nākamais bija Eiropas Personāla atlases birojs 
(42 izmeklēšanas); uzskata — tā kā Komisija ir iestāde, kuras lēmumi tieši ietekmē 
iedzīvotājus, ir likumsakarīgi, ka tā ir galvenais sūdzību objekts;

7. ar gandarījumu atzīmē, ka ombuda ierosināto izmeklēšanu skaits saistībā ar Eiropas 
Parlamentu ir samazinājies vairāk nekā uz pusi salīdzinājumā ar 2010. gadu; atzīmē, ka 
ombuds ir ierosinājis par vienu trešdaļu vairāk izmeklēšanu saistībā ar ES Padomi;

8. atzīmē, ka ombuds 2011. gadā ir grozījis savas procedūras, lai padarītu tās vairāk 
orientētas uz iedzīvotājiem, un ka viņš ir ieviesis jaunu izmeklēšanas veidu —
„precizējošo izmeklēšanu” — kuru sūdzības iesniedzēji var izmantot, lai sniegtu precīzāku 
informāciju par savu sūdzību, ja ombuds sākotnēji nav pārliecināts par to, ka ir pamatoti 
pieprasīt ES iestādei sniegt atzinumu par konkrēto lietu;

9. norāda, ka tagad ombuds aktīvi aicina sūdzību iesniedzējus izteikt savus novērojumus, ja 
viņi nav apmierināti ar iestādes atbildi, turpretī iepriekš sūdzību iesniedzējiem bija 
jāraksta jauna sūdzība gadījumā, ja viņi nebija apmierināti ar atbildes saturu;

10. pauž gandarījumu par to, ka šīs jaunās pieejas rezultātā ombuds ir slēdzis mazāk tādu 
lietu, kuras „ir atrisinājusi iestāde”, un ir slēdzis vairāk lietu, kurās tika secināts, ka „kļūda 
pārvaldē nav konstatēta” vai „turpmāka izmeklēšana nav pamatota”;

11. atzīmē, ka ombuds ir pārskatījis arī to sūdzību izskatīšanu, kuras neietilpst viņa pilnvaru 
jomā — tās tagad izskata ombuda biroja Reģistrācijas nodaļa, kas nodrošina, lai sūdzību 
iesniedzēji iespējami drīzāk tiktu informēti par to, ka ombuds nevar izskatīt viņu sūdzības 
un ka viņiem tiek sniegts ieteikums attiecībā uz to, kur viņiem būtu jāvēršas;

12. norāda, ka 2011. gada īpašais Eirobarometra ziņojums par pilsoņu tiesībām un ES 
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pārvaldes darba rezultātiem1 ir parādījis, ka iedzīvotāji augstu vērtē savas tiesības iesniegt 
sūdzību Eiropas ombudam un ka, viņuprāt, svarīgākas par šīm tiesībām ir tikai viņu 
tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienības teritorijā, kā arī tiesības uz labu 
pārvaldību;

13. izsaka ombudam atzinību par to, ka viņš ir publicējis brošūru „Problēmas saistībā ar ES?
Kas jums var palīdzēt?”, kurā ietverta visaptveroša informācija par problēmu risināšanas 
mehānismiem tiem iedzīvotājiem, kuri saskaras ar problēmām saistībā ar ES, kā arī par to, 
ka ombuds šo publikāciju ir padarījis pieejamu arī audio un lieldrukas formātā;

14. piekrīt ombudam, ka lakonisks un precīzs pārskats par tām pamatvērtībām, kas ES 
civildienesta darbībām būtu jāatspoguļo, var efektīvi palielināt iedzīvotāju uzticību ES 
civildienestam un iestādēm, kurām tas kalpo;

15. atbalsta ombuda viedokli, ka iestādes, kuru darbība sakņojas pakalpojumu kultūrā, 
neuzskata sūdzības par draudu, bet gan par iespēju efektīvāk komunicēt un, ja kļūda ir 
pieļauta, labot situāciju un izdarīt secinājumus nākotnei;

16. atgādina, ka Pamattiesību harta ietver tiesības uz labu pārvaldību kā ES pilsoņu 
pamattiesības (41. pants);

17. aicina visas Eiropas Savienības iestādes, struktūras, birojus un aģentūras rīkoties saskaņā 
ar Eiropas labas administratīvās prakses kodeksu, kuru Parlaments ir pieņēmis savā 
2001. gada 6. septembra rezolūcijā2;

18. atbalsta ombuda viedokli, ka labas pārvaldības principi ir plašāki par tiesību aktu darbības 
jomu un prasa, lai ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ne tikai pildītu savas 
juridiskās saistības, bet arī lai to pakalpojumu sniegšana būtu pārdomāta un lai tās 
nodrošinātu, ka sabiedrības locekļi saņem pienācīgu attieksmi un pilnībā izmanto savas 
tiesības;

19. izsaka ombudam atzinību par to, ka viņš ir publicējis un izplatījis darbiniekiem visās ES 
iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās rokasgrāmatu The European Ombudsman’s 
Guide to complaints (Eiropas ombuda rokasgrāmata par sūdzībām), lai rosinātu ES 
pārvaldi uzlabot darbu, cenšoties pastiprināti ievērot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
kultūras principus;

20. atgādina, ka 2011. gada oktobrī Kopenhāgenā notika Astotais nacionālais Eiropas ombudu 
tīkla seminārs; atgādina ka Lūgumrakstu komiteja ir šā tīkla pilntiesīga locekle un ka 
komiteja bija pārstāvēta šajā seminārā; atgādina, ka seminārā tīkla locekļi apņēmās rast 
veidus, lai visā Eiropā labāk informētu iedzīvotājus par viņu tiesībām;

21. atgādina, ka seminārā ombuds iepazīstināja ar teksta projektu par civildienesta principiem 
ES ierēdņiem, kurā viņš noteica piecus šādus principus, proti, apņēmība strādāt ES un 
pilsoņu labā, godprātība, objektivitāte, cieņa pret citiem un pārredzamība; atgādina, ka 
ombuds ir organizējis šo principu sabiedrisku apspriešanu un ka teksta galīgā redakcija 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics.faces
2 OV C 72 E, 21.3.2002., 331. lpp.
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tika publicēta 2012. gada 19. jūnijā;

22. uzskata, ka pārskata periodā ombuds ir aktīvi un līdzsvaroti īstenojis savas pilnvaras;

23. aicina ombudu arī turpmāk nodrošināt resursu izmantošanu iespējami labākajā veidā, 
izvairoties no nevajadzīgas darbinieku dublēšanās un sadarbojoties ar citām pašreizējām 
ES iestādēm, lai panāktu izdevumu racionalizāciju ES budžetā;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu 
Padomei, Komisijai, Eiropas ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī to 
ombudiem vai līdzvērtīgām kompetentajām iestādēm.
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PASKAIDROJUMS

2012. gada 22. maijā Eiropas ombuds iepazīstināja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju Martin 
Schulz ar savu 2011. gada ziņojumu. 2012. gada 19. jūnijā viņš iepazīstināja ar savu ziņojumu 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejas (kas atbild par attiecībām ar ombuda institūciju) 
sanāksmē.

Ombuda pilnvaru juridiskais pamats ir LESD 228. pants, ar kuru Eiropas ombuds tiek 
pilnvarots pieņemt sūdzības par kļūdām pārvaldē, kas pieļautas Eiropas Savienības iestāžu vai 
struktūru darbībā, izņemot kļūdas, ko, pildot tiesu iestādes pienākumus, pieļāvusi Eiropas 
Savienības Tiesa.

Tiesības iesniegt sūdzības Eiropas ombudam ir paredzētas LESD 24. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 43. pantā. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ombuda 
pilnvaras tika paplašinātas, ietverot iespējamas pārvaldē pieļautas kļūdas saistībā ar kopējo 
ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP), tostarp kopējo drošības un aizsardzības politiku 
(KDAP).

Sūdzības par dalībvalstu valsts iestādēm neietilpst Eiropas ombuda pilnvaru jomā — arī tad, 
ja tās attiecas uz lietām, kuras ietilpst ES tiesību aktu darbības jomā. Daudzas no šādām 
sūdzībām ietilpst Eiropas ombudu tīkla valsts un reģionālo ombudu pilnvaru jomā. 
Lūgumrakstu komiteja ir pilntiesīga šā tīkla locekle.

Eiropas Parlaments 2001. gada 6. septembrī apstiprināja Eiropas labas administratīvās prakses 
kodeksu, kas ES iestādēm, to pārvaldei un amatpersonām ir jāievēro attiecībās ar sabiedrību. 
Šajā kodeksā ir ņemti vērā tie Eiropas administratīvo tiesību aktu principi, kas ir iekļauti 
Eiropas tiesu praksē, smeļoties iedvesmu arī no valstu tiesību aktiem.

Attiecībā uz iestādēm tas nozīmē tiesiskuma, labas pārvaldības principu un pamattiesību 
ievērošanu. Pamattiesību hartā ir ietvertas tiesības uz labu pārvaldību kā ES pilsoņu 
pamattiesības (41. pants). Harta ir saistoša ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru pārvaldei.

Ombuda izmantotā jēdziena „kļūda pārvaldē” definīcija, ko atbalsta Eiropas Parlaments un 
Eiropas Komisija, ir šāda: „Kļūda pārvaldē rodas, kad publiska struktūra nerīkojas saskaņā 
ar tai saistošu noteikumu vai principu.”

Taču saskaņā ar šo definīciju kļūdas pārvaldē attiecas ne tikai uz tiem gadījumiem, kad 
pārkāptais noteikums vai princips ir juridiski saistošs. Labas pārvaldības principi ir plašāki par 
tiesību aktu darbības jomu un prasa, lai ES iestādes ne tikai pildītu savas juridiskās saistības, 
bet arī lai to pakalpojumu sniegšana būtu pārdomāta un lai tās nodrošinātu, ka sabiedrības 
locekļi saņem pienācīgu attieksmi un pilnībā izmanto savas tiesības. 

Tādējādi, lai gan nelikumība lietās, kas ietilpst ombuda pilnvaru jomā, vienmēr nozīmē kļūdu 
pārvaldē, kļūda pārvaldē ne vienmēr automātiski ir saistīta ar nelikumību. Tāpēc ombuda 
konstatētās kļūdas pārvaldē automātiski nenozīmē, ka būtu veikta nelikumīga rīcība.

Taču ombuds uzskata, ka Eiropas Parlamenta politiskais darbs neizvirza problēmu par 
iespējamu kļūdu pārvaldē. Tāpēc sūdzības par Parlamenta komitejām, piemēram, 
Lūgumrakstu komiteju, neietilpst ombuda pilnvaru jomā.
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Sūdzības un izmeklēšanas

2011. gadā ombuds reģistrēja 2510 sūdzības salīdzinājumā ar 2667 sūdzībām 2010. gadā. No 
visām izskatītajām sūdzībām (kopā 2544) 698 sūdzības (27 %) ietilpa ombuda pilnvaru jomā.

Gandrīz 61 % 2011. gadā saņemto sūdzību bija iesniegtas internetā. Liela daļa šo sūdzību 
(53 %) tika iesniegta, izmantojot elektronisko sūdzības veidlapu, kas pieejama ombuda 
tīmekļa vietnē 23 oficiālajās ES valodās. 

Tas, ka dažos pēdējos gados (2010. gadā — 1000, 2009. gadā — 1850, 2008. gadā — 4300 un 
2007. gadā — 4100) saņemto informācijas pieprasījumu skaits ir ievērojami samazinājies, 
apliecina ombuda tīmekļa vietnē pieejamā interaktīvā ceļveža panākumus. Tas ļauj 
ieinteresētajām personām saņemt informāciju, neiesniedzot pieprasījumu.

Ombuds sāka 382 izmeklēšanas, pamatojoties uz sūdzībām, un 14 papildu izmeklēšanas pēc 
savas ierosmes (2010. gadā attiecīgi 323 un 12 izmeklēšanas).

To sūdzību skaits, kuras ietilpst ombuda pilnvaru jomā, pēdējos deviņos gados ir pastāvīgi 
palielinājies. Zemākais līmenis bija 2003. gadā — 603 sūdzības, augstāko rādītāju —
930 sūdzības — sasniedzot 2004. gadā; laikposmā no 2005. līdz 2008. gadam vidējais līmenis 
bija robežās no 800 līdz 900 sūdzībām, savukārt kopš tā laika šis rādītājs ir nedaudz 
samazinājies.

To sūdzību skaits, kuras neietilpst ombuda pilnvaru jomā, 2011. gadā ir samazinājies līdz 
1846 sūdzībām, kas ir zemākais rādītājs, kāds reģistrēts kopš 2003. gada. Ombuds cenšas 
panākt, lai arī turpmāk samazinātos to sūdzību skaits, kuras neietilpst viņa pilnvaru jomā. Šajā 
nolūkā ombuds sniedz skaidru informāciju par to, ko viņš var un ko nevar darīt, un sniedz 
sūdzības iesniedzējiem ieteikumu vērsties pie pareizā adresāta.

609 lietās ombuds nosūtīja sūdzību kādam Eiropas ombudu tīkla loceklim vai ieteica sūdzības 
iesniedzējam sazināties ar kādu tīkla locekli. Tādējādi 550 sūdzības tika pārsūtītas valsts vai 
reģionālajam ombudam vai līdzīgai struktūrai, bet 59 sūdzības tika pārsūtītas Eiropas 
Parlamenta Lūgumrakstu komitejai.

Dažos gadījumos ombuds var uzskatīt par atbilstīgu, ka sūdzība tiek pārsūtīta Eiropas 
Komisijai, SOLVIT vai dienestam „Tava Eiropa”. SOLVIT ir tīkls, ko izveidojusi Komisija, lai 
palīdzētu tiem cilvēkiem, kuri saskārušies ar šķēršļiem, cenšoties īstenot savas tiesības 
Eiropas Savienības iekšējā tirgū. „Tava Eiropa” ir vēl viens ES mēroga tīkls, ko Komisija ir 
izveidojusi, lai palīdzētu un sniegtu ieteikumus iedzīvotājiem par viņu dzīvi, darbu un 
ceļošanu ES teritorijā.

2011. gadā ombuds 47 sūdzības pārsūtīja Eiropas Komisijai, bet 591 sūdzību — citām 
iestādēm un struktūrām, tostarp SOLVIT un dienestam „Tava Eiropa”, kā arī specializētiem 
ombudiem vai citām sūdzību izskatīšanas struktūrām dalībvalstīs. Vairāk nekā 51 % visu 
lietu, ko ombuds izskatīja 2011. gadā, viņš sniedza ieteikumu sūdzības iesniedzējam vai 
pārsūtīja lietu attiecīgajai iestādei.

2011. gadā ombuds grozīja savas procedūras, lai padarītu tās vairāk orientētas uz 
iedzīvotājiem. Tas izskaidro, kāpēc viņš sāka mazliet vairāk izmeklēšanu nekā 2010. gadā un 
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kāpēc izmeklēšanas veikšanai 2011. gadā caurmērā vajadzēja nedaudz vairāk laika. Šo 
grozījumu rezultātā ombuds arī slēdza mazāk tādu lietu, ko „nokārtojusi iestāde”, 
salīdzinājumā ar 2010. gadu, savukārt viņš slēdza vairāk tādu lietu, kurās tika secināts, ka 
„turpmāka izmeklēšana nav pamatota”.

No visām 698 sūdzībām, kas ietilpa ombuda pilnvaru jomā, 198 sūdzības bija nepieņemamas, 
bet attiecībā vēl uz 118 sūdzībām, kuras bija pieņemamas, viņš konstatēja, ka nav pamata sākt 
izmeklēšanu.

Lielākā daļa ombuda 2011. gadā sākto izmeklēšanu attiecās uz Eiropas Komisiju (58 %). Tā 
kā Komisija ir galvenā ES iestāde, kuras lēmumi tieši ietekmē iedzīvotājus, ir likumsakarīgi,
ka tā ir galvenais iedzīvotāju iesniegto sūdzību objekts. Nākamais bija Eiropas Personāla 
atlases birojs (EPSO), par kuru tika saņemtas 42 sūdzības (2010. gadā — 35 sūdzības). 

To izmeklēšanu skaits, kuras ombuds sāka saistībā ar Eiropas Parlamentu, salīdzinājumā ar 
2010. gadu ir samazinājies vairāk nekā uz pusi. No otras puses, ombuds sāka par vienu 
trešdaļu vairāk izmeklēšanu saistībā ar ES Padomi nekā iepriekšējā gadā, savukārt to 
izmeklēšanu skaits, kuras bija saistītas ar Eiropas Savienības Tiesu, saglabājās nemainīgs. Vēl 
101 izmeklēšana attiecās uz trīsdesmit piecām citām ES iestādēm, struktūrām, birojiem un 
aģentūrām.

Galvenie iespējamo pārvaldē pieļauto kļūdu veidi, ko ombuds izmeklēja 2011. gadā, attiecās 
uz problēmām saistībā ar likumīgumu (28 % izmeklēšanu), informācijas pieprasījumiem 
(16,2 %), taisnīgumu (13,6 %), pienākumu lēmumu pamatot un iekļaut norādi par iespējām 
lēmumu apstrīdēt (8,1 %), saprātīgiem lēmumu pieņemšanas termiņiem (7,3 %), 
pieprasījumiem nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem (7,1 %), diskriminācijas 
izskaušanu (6,8 %) un pienākumu atbildēt uz vēstulēm iedzīvotāju dzimtajā valodā un norādīt 
kompetento amatpersonu (5,8 %).

Ombuds 2011. gadā slēdza 318 izmeklēšanas, no kurām 310 izmeklēšanas bija sāktas uz 
sūdzību pamata, bet 8 izmeklēšanas — pēc ombuda iniciatīvas. Atsevišķi pilsoņi bija 
iesnieguši 82 % sūdzību, kuru rezultātā tika sāktas izmeklēšanas (253), bet uzņēmumi, 
asociācijas un citas juridiskas personas bija iesniegušas 18 % sūdzību (57).

Lielākā daļa izmeklēšanu, kuras ombuds slēdza 2011. gadā, tika pabeigtas viena gada laikā 
(66 %). Vairāk nekā trešdaļu izmeklēšanu (36 %) viņš slēdza trijos mēnešos. Vairāk nekā 
80 % izmeklēšanu ombuds pabeidza 18 mēnešu laikā. Izmeklēšanas vidējais laiks bija desmit 
mēneši (2010. gadā — deviņi mēneši).

2011. gadā ombuds slēdza 64 lietas, kurās viņš nekonstatēja pārvaldē pieļautu kļūdu. Tas, ka 
netiek konstatēta kļūda pārvaldē, sūdzības iesniedzējam nav negatīvs iznākums, jo viņš no 
attiecīgās iestādes saņem pilnīgu informāciju par to, ko tā ir darījusi. Sūdzības iesniedzējs 
saņem arī ombuda neatkarīgi veiktu savas lietas analīzi. Vienlaikus šāds konstatējums ir 
pierādījums tam, ka iestāde ir rīkojusies saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Arī tajos gadījumos, kad ombuds konstatē, ka kļūda pārvaldē nav pieļauta, vai secina, ka nav 
pamata turpināt izmeklēšanu, viņš var izteikt papildu aizrādījumu, ja, viņaprāt, pastāv iespēja 
uzlabot iestādes pārvaldības kvalitāti. Papildu aizrādījums nebūtu jāuzskata par kritiku, kas 
vērsta pret attiecīgo iestādi. Drīzāk tā mērķis ir sniegt iestādei ieteikumu par to, kā tā var 
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uzlabot konkrētu praksi, lai paaugstinātu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
2011. gadā ombuds izteica papildu aizrādījumus 39 lietās.

2011. gadā 84 lietās iestāde atrisināja jautājumu vai tika panākts mierizlīgums. ES iestāžu 
sadarbība ir būtiska, lai panāktu šādu rezultātu, kas var palīdzēt uzlabot attiecības starp 
iestādēm un iedzīvotājiem, kā arī novērst nepieciešamību sākt dārgu un laikietilpīgu 
tiesāšanos.

Ja mierizlīgums nav iespējams, tad ombuds lietu slēdz, izsakot kritisku piezīmi, vai sagatavo 
ieteikuma projektu. Parasti ombuds kritisku piezīmi izsaka tad, ja a) attiecīgā iestāde vairs 
nevar novērst pārvaldē pieļauto kļūdu, b) šķiet, ka kļūdai pārvaldē nav vispārēju seku, un c) 
šķiet, ka ombuda turpmāki papildu kontroles pasākumi nav nepieciešami. Kritisku piezīmi 
ombuds izsaka arī tad, ja viņš uzskata, ka ieteikuma projekts nebūtu lietderīgs, ja iestāde 
nepieņem ieteikuma projektu vai ja viņš neuzskata par atbilstīgu iesniegt īpašu ziņojumu 
Parlamentam.

Kritiska piezīme apstiprina, ka sūdzības iesniedzēja sūdzība ir pamatota. Tā arī norāda 
attiecīgajai iestādei uz to, ko tā ir darījusi nepareizi, tādējādi ļaujot izvairīties no līdzīgām 
kļūdām nākotnē.

Ja iestāde spēj novērst pārvaldē pieļauto kļūdu vai ja kļūda pārvaldē ir īpaši nopietna, vai tai ir 
vispārējas sekas, ombuds parasti iestādei sagatavo ieteikuma projektu. Saskaņā ar ombuda 
statūtu 3. panta 6. punktu iestādei sīki izstrādāts atzinums ir jānosūta trīs mēnešu laikā.

2011. gadā ombuds sagatavoja 25 ieteikuma projektus. Gada laikā ombuds slēdza 13 lietas, 
kurās iestāde pilnīgi vai daļēji pieņēma ieteikuma projektu. Ombuds slēdza astoņas lietas, 
izsakot kritiskas piezīmes.

Ja iestāde nesniedz apmierinošu atbildi uz ieteikuma projektu, ombuds var nosūtīt īpašu 
ziņojumu Eiropas Parlamentam. Īpašajā ziņojumā var būt iekļauti ieteikumi. Īpašais ziņojums 
Eiropas Parlamentam ir pēdējais solis, ko ombuds var spert, izskatot attiecīgo lietu. 
2011. gadā ombuds Eiropas Parlamentam neiesniedza nevienu īpašo ziņojumu.

Galvenie izmeklēšanu temati 2011. gadā bija šādi:

– atklātība, publiska piekļuve un personas dati,
– Komisija kā līgumu ievērošanas sargātāja,
– līgumu slēgšanas tiesību un dotāciju piešķiršana,
– līgumu izpilde,
– pārvaldība un Civildienesta noteikumi,
– konkursi un atlases procedūras.

Eiropas ombuds cieši sadarbojas ar saviem partneriem dalībvalstīs. Šī sadarbība notiek, 
izmantojot Eiropas ombudu tīklu, ko veido vairāk nekā 90 biroji 32 Eiropas valstīs. Tīkls 
ietver valstu un reģionālos ombudus un līdzīgas Eiropas Savienības dalībvalstu, 
kandidātvalstu un citu Eiropas Ekonomikas zonas un/vai Šengenas zonas valstu struktūras, kā 
arī Eiropas ombudu un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju.

Katru otro gadu tīkls organizē seminārus valstu un reģionālajiem ombudiem. Eiropas ombuds 
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un Dānijas ombuds kopīgi organizēja tīkla Astoto nacionālo semināru „Tiesību akti, politika 
un ombudi Lisabonas līguma ērā”. Tas notika Kopenhāgenā 2011. gada 20.–22. oktobrī. 
Lūgumrakstu komiteju pārstāvēja Margrete Auken (Verts/ALE).


