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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą
(2013/2051(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsnio trečią 
pastraipą, 228 ir 298 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 ir 43 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. birželio 18 d. rezoliuciją1 dėl Europos Parlamento 
sprendimo, iš dalies keičiančio 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, 
Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų 
sąlygų, patvirtinimo2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. sudarytą ir 2006 m. balandžio 1 d. įsigaliojusį 
Europos Parlamento ir Europos ombudsmeno pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 1 d. Europos ombudsmeno statuto įgyvendinimo 
nuostatas3,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos ombudsmeno veiklos,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnio 2 dalies antrą ir trečią sakinius,

– atsižvelgdamas į Peticijų komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

A. kadangi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento Pirmininkui oficialiai pateiktas 
metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2012 m. veiklą, o 2013 m. gegužės 28 d. 
ombudsmenas Nikiforos Diamandouros Briuselyje pristatė savo pranešimą Peticijų 
komitetui,

B. kadangi 2012 m. metinis pranešimas yra paskutinis N. Diamandouro, kaip Europos 
ombudsmeno, metinis pranešimas, nes 2013 m. kovo 14 d. jis pranešė Europos 
Parlamento Pirmininkui apie savo ketinimą išeiti į pensiją 2013 m. spalio 1 d.; kadangi 
N. Diamandouros pirmą kartą buvo išrinktas Europos ombudsmenu 2003 m. ir vėliau vėl 
išrinktas 2005 ir 2010 m., 

C. kadangi N. Diamandouros ėjo Europos ombudsmeno pareigas dešimt metų; kadangi kitas 
asmuo bus renkamas ombudsmeno pareigoms eiti nuo 2013 m. spalio 1 d. iki Europos 
Parlamento rinkimų 2014 m., po kurių naujasis Parlamentas turės pradėti naują rinkimų 
procedūrą,

                                               
1 OL C 286 E, 2009 11 27, p. 172.
2 OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
3 Priimtas 2002 m. liepos 8 d. ir iš dalies pakeistas 2004 m. balandžio 5 d. ombudsmeno sprendimu.
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D. kadangi SESV 24 straipsnyje nurodoma, kad „kiekvienas Sąjungos pilietis gali kreiptis į 
ombudsmeną, kurio pareigybė įsteigta pagal 228 straipsnį“,

E. kadangi SESV 228 straipsnyje Europos ombudsmenas įgaliojamas priimti skundus dėl 
netinkamo ES institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų veiklos administravimo, išskyrus 
atvejus, susijusius su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdomomis teismo 
funkcijomis,

F. kadangi pagal SESV 298 straipsnį ES institucijos, įstaigos, tarnybos ir agentūros „remiasi 
atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija“ ir kadangi tame pačiame 
straipsnyje numatyta, kad šiuo tikslu turi būti priimti specialūs antriniai teisės aktai visoms 
ES administracijos sritims taikytinų reglamentų pavidalu,

G. kadangi Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas asmuo turi 
teisę į tai, kad Sąjungos institucijos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir 
per kiek įmanomai trumpesnį laiką“,

H. kadangi netinkamas administravimas apibrėžtas kaip viešosios įstaigos nesugebėjimas 
veikti pagal taisykles ar principus, kurių ji privalo laikytis, 

I. kadangi šia apibrėžtimi prie netinkamo administravimo priskiriami ne tik tie atvejai, kai 
pažeidžiama teisiškai privaloma taisyklė ar principas; kadangi gero administravimo 
principais numatoma daugiau nei įstatymu ir jais reikalaujama, kad ES institucijos ne tik 
laikytųsi savo teisinių įsipareigojimų, bet drauge būtų paslaugios ir užtikrintų, kad su 
visuomenės atstovais būtų tinkamai elgiamasi ir kad jie galėtų visapusiškai naudotis savo 
teisėmis,

J. kadangi 2012 m. ombudsmenas gavo 2 442 skundus (2011 m. – 2 510) ir išnagrinėjo 
2 460 skundų (2011 m. – 2 544); kadangi 740 skundų (30 proc.) priklausė ombudsmeno 
įgaliojimų sričiai,

K. kadangi ombudsmenas skundų pagrindu pradėjo 450 tyrimų (2011 m. – 382); kadangi jų 
skaičius padidėjo 18 proc., palyginti su 2011 m.; kadangi ombudsmenas pradėjo 15 tyrimų 
savo iniciatyva (2011 m. – 14) ir pateikė vieną specialiąją ataskaitą Parlamentui,

L. kadangi ombudsmenas baigė 390 tyrimų (įskaitant 10 tyrimų, pradėtų savo iniciatyva), iš 
kurių 206 pradėti 2012 m., 113 – 2011 m. ir 71 – ankstesniais metais; kadangi 85,3 proc. 
(324) baigtų tyrimų atlikti iš piliečių gautų skundų pagrindu, o 14,7 proc. – remiantis 
skundais, gautais iš įmonių, asociacijų ir kitų juridinių subjektų,

M. kadangi 1 467 gauti skundai buvo priskirti Europos ombudsmenų tinklo nario 
kompetencijai; kadangi šį tinklą sudaro nacionalinių ir regionų ombudsmenų biurai ir 
panašios įstaigos ES, EEE valstybėse narėse, Šveicarijoje ir šalyse kandidatėse; kadangi 
Parlamento Peticijų komitetas yra tikrasis šio tinklo narys; kadangi ombudsmenas perdavė 
63 skundus šiam komitetui,

N. kadangi 52,7 proc. 2012 m. pradėtų tyrimų buvo susiję su Europos Komisija, 16,8 proc. –
su Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO), 5,2 proc. – su Europos Parlamentu, 
3 proc. – su Europos išorės veiksmų tarnyba, 1,5 proc. – su Europos investicijų banku ir 
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20,9 proc. – su kitomis ES institucijomis, agentūromis arba įstaigomis,

O. kadangi pagrindinės 2012 m. tirto tariamai netinkamo administravimo rūšys buvo 
susijusios su teisėtumu (27,7 proc.), sąžiningumu (10,3 proc.), sprendimų priėmimo 
terminais (8 proc.) ir prašymais suteikti galimybę susipažinti su dokumentais (6,7 proc.),

P. kadangi 76 baigtų tyrimų atvejais (19 proc.) ombudsmenas nenustatė netinkamo 
administravimo, o 56 atvejais (14 proc.) netinkamas administravimas buvo nustatytas,

Q. kadangi tie atvejai, kai nenustatomas netinkamas administravimas, nėra laikomi neigiamu 
rezultatu, nes skundo pateikėjui gali būti naudingas išsamus susijusios institucijos 
paaiškinimas ir ombudsmeno atlikta nepriklausoma atvejo analizė, o rezultatai yra 
įrodymas, kad institucija veikė laikydamasi gero administravimo principų,

R. kadangi 2012 m. 80 atvejų susijusi institucija sutiko su draugišku sprendimu arba 
išsprendė klausimą; kadangi tais atvejais, kai ombudsmenas nenustato netinkamo 
administravimo arba kai nėra pagrindo tęsti tyrimą, jis gali pateikti papildomą pastabą; 
kadangi teikiant papildomą pastabą siekiama padėti institucijai pagerinti jos piliečiams 
teikiamų paslaugų kokybę,

S. kadangi 47 tyrimai, kuriuos atlikdamas ombudsmenas nustatė netinkamą administravimą, 
baigti institucijai pateikiant kritines pastabas; kadangi 9 atvejais susijusi institucija sutiko 
su rekomendacijos projektu,

T. ombudsmenas pateikia kritinę pastabą, kai: i) susijusiai institucijai nebeįmanoma ištaisyti 
netinkamo administravimo atvejo, ii) pasirodo, kad netinkamo administravimo atvejis 
neturi visuotinių padarinių ir iii) jokie tolesni Europos ombudsmeno veiksmai atrodo 
nereikalingi; kadangi ombudsmenas taip pat teikia kritinę pastabą, jei mano, kad 
rekomendacijos projektas būtų nenaudingas, taip pat tais atvejais, kai institucija nesutinka 
su rekomendacijos projektu arba kai jis nemano, kad reikėtų pateikti specialųjį pranešimą,

U. kadangi ombudsmenas pateikia kritinę pastabą, kai susijusi institucija gali ištaisyti 
netinkamo administravimo atvejį arba kai netinkamo administravimo atvejis yra ypač 
rimtas ar turi visuotinių padarinių; kadangi 2012 m. ombudsmenas paskelbė 
17 rekomendacijų projektų,

V. kadangi 2012 m. ombudsmenas pateikė vieną specialųjį pranešimą Europos Parlamentui; 
kadangi šis specialusis pranešimas buvo susijęs su Komisijos nagrinėtu skundu, kurį 
pateikė piliečių iniciatyvą remiančios organizacijos, kovojančios su, jų manymu, 
neigiamais Vienos oro uosto plėtros padariniais; kadangi specialusis pranešimas 
Parlamentui yra veiksmingiausia ir paskutinė priemonė, kurios ombudsmenas gali imtis 
nagrinėdamas atvejį,

W. kadangi Europos ombudsmenas kasmet viešai skelbia savo tyrimo išvadas dėl veiksmų, 
kurių institucijos ėmėsi dėl kritinių ir papildomų pastabų; kadangi 2011 m. tyrimas 
parodė, kad 84 proc. atvejų dėl kritinių ir papildomų pastabų imtasi tinkamų veiksmų,

X. kadangi 2012 m. ombudsmenas ypač daug dėmesio skyrė neįgaliųjų integracijai; kadangi 
ombudsmenas kartu su Parlamento Peticijų komitetu, Europos Komisija, Pagrindinių 
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teisių agentūra ir Europos neįgaliųjų forumu dirba siekdami ginti, skatinti ir įgyvendinti 
ES struktūrą pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją; kadangi ši konvencija yra pirmoji ES 
ratifikuota žmogaus teisių sutartis,

Y. kadangi 2012 m. Europos kokybės valdymo fondas oficialiai pripažino ombudsmeno 
instituciją kaip įsipareigojusią siekti aukščiausio rezultato“,

1. pavirtina Europos ombudsmeno pateiktą 2012 m. metinį pranešimą; atsižvelgia į tai, kad 
N. Diamandouros išeis į pensiją 2013 m. spalio 1 d.;

2. reiškia padėką N. Diamandourui už jo pavyzdinį darbą pastarąjį dešimtmetį einant 
Europos ombudsmeno pareigas ir už rezultatus, kurių jis pasiekė stengdamasis užtikrinti, 
kad ES taptų teisingesnė ir skaidresnė; tikisi, kad išėjęs į pensiją jis mėgausis gyvenimu 
būdamas geros sveikatos ir linki jam sėkmės tolesnėje veikloje;

3. pripažįsta, kad ombudsmenas atliko puikų darbą stiprindamas ir plėtodamas dialogą su 
piliečiais, pilietine visuomene, institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis visais 
lygmenimis;

4. mano, kad nuolatinėmis pastangomis didinti Europos Sąjungoje atvirumą, skaidrumą ir 
atskaitomybę sprendimų priėmimo procesų ir administravimo srityje ombudsmenas 
neabejotinai prisidėjo kuriant Sąjungą, kurioje sprendimai priimami „kuo atviriau ir kuo 
labiau priartinant juos prie piliečio“; 

5. su pagarba pripažįsta, kad ombudsmenas nenuilstamai siekė padėti piliečiams ir užtikrinti, 
kad jie žinotų savo teises pagal Sutartis, taip pat skatinti ES institucijų ir įstaigų 
administracijas tapti skaidresnes ir didžiausią dėmesį skirti paslaugų teikimui;

6. mano, kad ombudsmenas visada aktyviai ir darniai naudojosi savo įgaliojimais, ir dėkoja 
jam už puikius darbo santykius ir bendradarbiavimą su Parlamentu, ypač Parlamento 
Peticijų komitetu;

7. pažymi, kad ombudsmenas visada laikė su skaidrumu susijusius skundus prioritetiniais; 
taip pat pažymi, kad tokių skundų dėl tariamo neskaidrumo, kurių dalis 2008 m. buvo 
didžiausia (36 proc.), 2012 m. sumažėjo iki 21,5 proc.; mano, kad tai – ženklas, jog ES 
institucijos labai pasistengė tapti skaidresnės; ragina ES institucijas, agentūras ir įstaigas 
prisidėti toliau mažinant tokių skundų skaičių;

8. pakartoja, kad skaidrumas, atvirumas, galimybė susipažinti su informacija ir pagarba 
piliečių teisėms yra būtina sąlyga siekiant išsaugoti piliečių ir institucijų tarpusavio 
pasitikėjimą;

9. pažymi, kad 2012 m. ombudsmenas užregistravo 2 442 skundus ir kad tai buvo rekordiniai 
metai ir pradėtų tyrimų (465, tai yra 18 proc. daugiau, palyginti su 2011 m.), ir baigtų 
tyrimų (390, tai yra 23 proc. daugiau) skaičiaus požiūriu;

10. mano, kad 2012 m. sumažėjęs visų ombudsmenui pateiktų skundų skaičius yra dar vienas 
ombudsmeno svetainėje pateikto jo „Interaktyvaus vadovo“ sėkmės įrodymas, nes tai 
labai veiksminga priemonė, padedanti užtikrinti, kad į ombudsmeną dėl netinkamų 
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priežasčių kreiptųsi mažiau piliečių, ir pagerinti galimybes patarti jiems, kam jie turėtų 
pateikti savo skundą; pažymi, kad šia tendencija patvirtinama, jog dėl tinkamų priežasčių į 
Europos ombudsmeną besikreipiančių žmonių daugėja;

11. pabrėžia, kad ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius (1 720) 
buvo mažiausias per visą dešimtmetį; ragina ombudsmeną ir toliau stengtis sumažinti šių 
atvejų skaičių;

12. pripažįsta svarbų Europos ombudsmenų tinklo indėlį; pažymi, kad 60 proc. ombudsmeno 
2012 m. išnagrinėtų skundų priklausė tinklo nario kompetencijai; primena, kad Peticijų 
komitetas yra tikrasis šio tinklo narys; pažymi, kad 2012 m. ombudsmenas perdavė 
63 skundus šiam komitetui; sveikina Europos ombudsmeną, sėkmingai koordinavusį 
tinklo veiklą; mano, kad tai yra labai svarbi ombudsmeno veiklos funkcija ir kad 
bendradarbiavimas tinkle turėtų būti plėtojamas, siekiant pagerinti ES teisės 
administravimą nacionaliniu lygmeniu; mano, kad ombudsmeno dalyvavimas Europos ir 
tarptautinių ombudsmenų asociacijų veikloje turėtų būti tęsiamas ir jo vaidmuo 
stiprinamas;

13. pažymi, kad daugiausia ombudsmeno pradėtų tyrimų, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, 
buvo susiję su Komisija (52,7 proc.), antroje vietoje buvo Europos personalo atrankos 
tarnyba (EPSO) (16,8 proc.); palyginti su 2011 m., su Europos Parlamentu susijusių 
2012 m. Europos ombudsmeno pradėtų tyrimų skaičius išaugo beveik du kartus; ragina EP 
sekretoriatą visapusiškai bendradarbiauti su ombudsmenu ir užtikrinti, kad būtų laikomasi 
jo rekomendacijų; 

14. giria ombudsmeną dėl jo iniciatyvos paskelbti viešojo administravimo principų rinkinį, 
kuriuo turėtų vadovautis ES tarnautojai; primena, kad šie penki viešojo administravimo 
principai yra: įsipareigojimas Europos Sąjungai ir jos piliečiams, sąžiningumas, 
objektyvumas, pagarba kitiems ir skaidrumas; ragina ES institucijas, agentūras ir įstaigas 
įtraukti šiuos principus į visas savo veiklos sritis;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. ombudsmenas, atsižvelgdamas į Europos teismų 
praktikoje taikomus Europos administracinės teisės principus, išleis naujos redakcijos 
Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksą;

16. džiaugiasi, kad ombudsmenas dalyvavo ES administracinės teisės mokslinių tyrimų tinklo 
(ReNEUAL) surengtoje konferencijoje, kurioje buvo apsvarstyta galimybė patvirtinti ES 
institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms skirtą bendrą administravimo 
procedūros taisyklių rinkinį ir aptartas galimas tokių taisyklių turinys;

17. dar kartą ragina Komisiją patvirtinti ES administravimo srityje taikytinas bendras 
privalomas administravimo procedūros taisykles ir principus ir šiuo tikslu pateikti 
reglamento projektą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsniu;

18. džiaugdamasis pažymi, kad institucijos ėmėsi 98 atsakomųjų veiksmų į 120 pastabų ir 
rekomendacijų, kurias ombudsmenas pateikė atlikdamas savo tyrimus 2012 m., o tai 
reiškia, kad 82 proc. atvejų ES institucijos laikosi ombudsmeno pasiūlymų; ragina visas 
ES institucijas, agentūras ir įstaigas padaryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi ombudsmeno pastabų ir rekomendacijų, ir padėti ombudsmenui greitai 
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reaguojant į jo tyrimus ir šiuo tikslu, inter alia, bendradarbiauti su ombudsmenu siekiant 
sutrumpinti tyrimo proceso terminus; 

19. primena, kad 2012 m. ombudsmenas pateikė vieną specialųjį pranešimą Parlamentui, kuris 
buvo susijęs su Komisijos nesugebėjimu išspręsti interesų konfliktą sprendžiant Vienos 
oro uosto plėtros klausimą, su tuo, kad nebuvo atliktas oro uosto plėtros poveikio aplinkai 
vertinimas ir kad asmenys, pateikę skundų dėl statybos projekto ir neatlikto PAV, neturėjo 
galimybės pasinaudoti peržiūros procedūra;

20. mano, kad žinia, jog kita priemonė gali būti specialusis pranešimas, ypač kai parengiamas 
rekomendacijos projektas, dažnai padeda įtikinti susijusią instituciją ar įstaigą pakeisti 
nuomonę; 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad ankstesni ombudsmenai ir dabartinis ombudsmenas per 
septyniolika su puse metų pateikė tik 18 specialiųjų pranešimų; mano, kad tai įrodo, jog 
ES institucijos daugeliu atvejų vadovaujasi bendradarbiavimu grindžiamu požiūriu;

22. sveikina ombudsmeną Europos kokybės valdymo fondui pripažinus jo instituciją kaip 
įsipareigojusią siekti aukščiausio rezultato; ragina ombudsmeno pareigų perėmėją remtis 
jo pasiektais laimėjimais ir toliau rodyti tokį patį įsipareigojimą siekti nepriklausomumo, 
skundų nagrinėjimo kokybės, padėti piliečiams ir palaikyti gerus santykius su 
institucijomis;

23. teigiamai vertina tai, kad ombudsmenas kartu su Parlamento Peticijų komitetu, Europos 
neįgaliųjų forumu, Komisija ir Pagrindinių teisių agentūra įtraukti į ES lygmens struktūrą, 
sukurtą pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos 33 straipsnio 2 dalį ginti, skatinti ir 
prižiūrėti šios konvencijos įgyvendinimą;

24. teigiamai vertina tai, kad Turkijoje 2012 m. priimtas įstatymas, kuriuo šioje valstybėje 
įsteigta ombudsmeno institucija; džiaugiasi, kad visos šalys kandidatės dabar turi 
nacionaliniu lygmeniu įsteigtą ombudsmeno instituciją; mano, kad patirtis rodo, jog 
ombudsmenas yra labai naudinga tarnyba tobulinant gerą administravimą, stiprinant 
teisinę valstybę ir ginant žmogaus teises ir kad ombudsmeno institucijos dar neįsteigusios 
valstybės narės turėtų aktyviai apsvarstyti galimybę tai padaryti;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir Peticijų komiteto pranešimą Tarybai, 
Komisijai ir Europos ombudsmenui, taip pat valstybių narių vyriausybėms, parlamentams 
ir ombudsmenams arba panašioms kompetentingoms tarnyboms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. kovo 14 d. Europos ombudsmenas P. Nikiforos Diamandouros pranešė Europos 
Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui apie savo ketinimą išeiti į pensiją 2013 m. spalio 
1 d. N. Diamandouros paaiškino, kad 2013 m. kovo mėn. pabaigoje jis būtų baigęs dešimties 
metų kadenciją kaip Europos ombudsmenas, ir pareiškė, kad jam atėjo laikas pasitraukti iš 
visuomeninio gyvenimo Europos Sąjungos lygmeniu, atsisakyti visuomenės veikėjo vaidmens 
ir tęsti mokslinę veiklą bei mokytis visuomeninio gyvenimo srityje ir būti aktyviu piliečiu.

Europos Parlamentas yra dėkingas ombudsmenui už laimėjimus, pasiektus jam dešimt metų 
einant šias pareigas, ypač už jo darbą skatinant paslaugų teikimo kultūrą ir gerą 
administravimą ES administracijose ir atliekant skaidrumo sergėtojo vaidmenį.

N. Diamandouros 2013 m. gegužės 21 d. oficialiai pateikė savo paskutinį metinį pranešimą 
Parlamento Pirmininkui, o 2013 m. gegužės 28 d. Briuselyje pristatė savo pranešimą Peticijų 
komitetui.

2012 m. ombudsmenas pradėjo 465 tyrimus (18 proc. daugiau, palyginti su 2011 m.). Jis 
baigė 390 tyrimų (23 proc. daugiau, palyginti su 2011 m.). Apskritai 2011 m. ombudsmenas 
padėjo daugiau nei 22 tūkst. piliečių, iš kurių 2 442 pateikė skundus, 1 211 prašė informacijos 
ir 19 281 gavo konsultaciją pasinaudodami Europos ombudsmeno svetainės „Interaktyviu 
vadovu“.

Su ombudsmeno įgaliojimais susijusių skundų buvo 740, o su jo įgaliojimais nesusijusių –
1 720, t. y. mažiausiai per visą dešimtmetį.

Daugiau nei 75 proc. atvejų ombudsmenas padėjo pradėdamas tyrimą (18,3 proc. atvejų), 
perduodamas skundą tirti kompetentingai įstaigai arba patardamas skundo pateikėjui, kur 
kreiptis (57,1 proc. atvejų).

67 proc. 2012 m. gautų skundų buvo pateikti internetu. Pastaruosius keletą metų nuolat 
mažėja gaunamų prašymų suteikti informaciją – tai akivaizdi Europos ombudsmeno 
„Interaktyvaus vadovo“, kuriuo jo svetainėje galima naudotis nuo 2009 m. sausio mėn., 
sėkmė. Šis vadovas suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę gauti informacijos neteikiant 
prašymo. Tokiais atvejais dažniausiai patariama kreiptis į Europos ombudsmeno tinklo narį. 

2012 m. dėl padidėjusio darbo krūvio laikas, kurio reikėjo tyrimui baigti, vidutiniškai šiek tiek 
pailgėjo – nuo dešimties mėnesių 2011 m. iki vienuolikos mėnesių. Daugumą tyrimų 
(69 proc.) ombudsmenas baigė per vienus metus ir šiek tiek pagerino 2010 m. rezultatą 
(66 proc.). Tai jis pasiekė talkinamas 66 darbuotojų ir turėdamas 9 516 500 EUR biudžetą.

Kaip ir kiekvienais metais, dauguma 2012 m. ombudsmeno pradėtų tyrimų (53 proc.) buvo 
susiję su Europos Komisija. Tai logiška, nes Komisija yra pagrindinė ES institucija, priimanti 
sprendimus, darančius tiesioginį poveikį piliečiams. 78 pradėti tyrimai (17 proc.) buvo susiję 
su Europos personalo atrankos tarnyba. Šis skaičius išaugo du kartus, palyginti su ankstesniais 
metais (42 tyrimai).

Iš visų 2012 m. pradėtų tyrimų 24 (5 proc.) buvo susiję su Europos Parlamentu, 14 (3 proc.) –
su Europos išorės veiksmų tarnyba ir septyni (1,5 proc.) – su Europos investicijų banku. Dar 
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97 tyrimai (21 proc. visų tyrimų) buvo susiję su kitomis ES institucijomis, įstaigomis, 
tarnybomis ir agentūromis. 

Kaip įprasta, daugiausia skundų pateikė skundų pateikėjai iš Vokietijos, antroje vietoje –
skundų pateikėjai iš Ispanijos. Ši tendencija 2011 m. pakito Ispanijai pakilus iš antros į pirmą 
vietą. Pirmoje vietoje ji išliko ir 2012 m. Pagal šalies gyventojų skaičių daugiausia skundų 
sulaukta iš Liuksemburgo, Kipro, Maltos Belgijos ir Slovėnijos.

Pagrindiniai skunduose keliami klausimai buvo susiję su: i) atvirumu, galimybe visuomenei 
susipažinti su informacija ir dokumentais bei asmens duomenimis (22 proc. visų baigtų 
tyrimų), ii) Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja (22 proc.), iii) pasiūlymų ir dotacijų teikimu 
(7 proc.), iv) sutarčių vykdymu (4 proc.), v) administravimu ir Tarnybos nuostatais (17 proc.), 
vi) konkursais ir atrankos procedūromis (21 proc.) ir vi) instituciniais, politiniais ir kitais 
reikalais (12 proc.). 

Iš 2012 m. 390 baigtų tyrimų 10 tyrimų ombudsmenas atliko savo iniciatyva. Netinkamas 
administravimas nustatytas 56 atvejais (jų skaičius išaugo, palyginti su 47 atvejais 2011 m.). 
Devyniais iš šių atvejų (palyginti su 13 atvejų 2011 m.) pasiektas teigiamas rezultatas 
pateikiant rekomendacijų projektus, su kuriais buvo sutikta. 2012 m. 47 atvejais 
ombudsmenas pateikė kritines pastabas, o tai 12 atvejų daugiau nei 2011 m. 

Atvejų, kai institucija išsprendė klausimą arba sutiko su draugišku sprendimu, skaičius šiek 
tiek sumažėjo – iki 80 (palyginti su 84 atvejais 2011 m.). 197 atvejais (palyginti su 
128 atvejais 2011 m.) ombudsmenas manė, kad tęsti tyrimą nėra tikslinga. 76 atvejais 
(palyginti su 64 atvejais 2011 m.) ombudsmenas nenustatė netinkamo administravimo.

2012 m. Europos ombudsmenas baigė 76 tyrimus, kuriuos atliekant nenustatyta netinkamo 
administravimo. Nenustačius netinkamo administravimo, rezultatas nebūtinai laikomas 
neigiamu skundo pateikėjui, nes jam gali būti naudingas bent išsamus susijusios institucijos 
paaiškinimas dėl jos veiksmų. Skundo pateikėjui taip pat naudinga nepriklausoma Europos 
ombudsmeno atlikta atvejo analizė. Taip pat toks rezultatas yra akivaizdus įrodymas, kad 
susijusi institucija veikė laikydamasi gero administravimo principų.

Jeigu atlikdamas tyrimą ombudsmenas padaro preliminarią išvadą, kad netinkamo 
administravimo būta, visais atvejais, kai tai įmanoma, jis stengiasi susitarti dėl draugiško 
sprendimo. 2012 m. 80 atvejų institucija arba išsprendė klausimą, arba buvo pasiektas 
draugiškas sprendimas. 

Net ir tuo atveju, kai ombudsmenas nenustato netinkamo administravimo, jis gali pateikti 
papildomą pastabą. Papildomos pastabos nereikėtų laikyti susijusios institucijos kritika. 
Veikiau tokia pastaba siekiama patarti institucijai, kaip ji galėtų patobulinti konkrečią veiklą, 
kad pagerintų piliečiams teikiamų paslaugų kokybę. 2012 m. Europos ombudsmenas 
papildomas pastabas pateikė 30 atvejų. 

Jeigu rasti draugiško sprendimo neįmanoma arba nepavyksta, ombudsmenas baigia tyrimą 
pateikdamas susijusiai institucijai kritinę pastabą arba rekomendacijos projektą. Įprastai 
ombudsmenas pateikia kritinę pastabą, kai: i) atitinkamai institucijai nebeįmanoma ištaisyti 
netinkamo administravimo atvejo, ii) pasirodo, kad netinkamo administravimo atvejis neturi 
visuotinių padarinių ir iii) jokie tolesni Europos ombudsmeno veiksmai atrodo nereikalingi. 
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Ombudsmenas taip pat pateikia kritinę pastabą, jei mano, kad rekomendacijos projektas būtų 
nenaudingas, arba kai institucija nesutinka su rekomendacijos projektu ir kai jis nemano, kad 
reikėtų pateikti specialųjį pranešimą Europos Parlamentui.

Kritine pastaba susijusiai institucijai nurodoma, kokia jos veikla buvo netinkama, kad ateityje 
ji galėtų išvengti panašių netinkamo administravimo atvejų. Ombudsmenas kiekvienais metais 
skelbia institucijų atsakomųjų veiksmų į jo pateiktas kritines ir papildomas pastabas tyrimą, 
siekdamas padėti institucijoms padaryti išvadas remiantis jo atliktais tyrimais.

Jei institucija gali ištaisyti netinkamo administravimo atvejį arba kai netinkamo 
administravimo atvejis yra ypač rimtas ar turi visuotinių padarinių, įprastai Europos 
ombudsmenas pateikia susijusiai institucijai arba institucijai, dėl kurios buvo skundžiamasi, 
rekomendacijos projektą. 2012 m. Europos ombudsmenas paskelbė 17 rekomendacijų 
projektų. 

Jei Sąjungos institucija tinkamai nereaguoja į rekomendacijos projektą, Europos 
ombudsmenas gali pateikti Europos Parlamentui specialųjį pranešimą. Specialiajame 
pranešime gali būti pateikta rekomendacijų. Specialusis pranešimas Europos Parlamentui yra 
paskutinė priemonė, kurios Europos ombudsmenas gali imtis nagrinėdamas atvejį, nes politinį 
sprendimą dėl to, ar reikia priimti rezoliuciją ir pasinaudoti Parlamentui suteiktais 
įgaliojimais, priima Parlamentas. 

2012 m. ombudsmenas pateikė Europos Parlamentui vieną specialųjį pranešimą. Jis buvo 
susijęs su tuo, kaip Komisija nagrinėjo skundą, kurį jai 2006 m. patiekė 27 piliečių iniciatyvą 
remiančios organizacijos, kovojančios su neigiamais, jų manymu, Vienos oro uosto plėtros 
padariniais. Pranešimas buvo priimtas 2013 m. kovo 12 d. 

2012 m. ombudsmenas dalyvavo projekte, kurį 2012 m. įgyvendino Europos kokybės 
valdymo fondas, ir dabar jo institucija yra pripažinta kaip įsipareigojusi siekti aukščiausių 
rezultatų. 

Palaikyti dialogą su suinteresuotosiomis šalimis – vienas iš pagrindinių ombudsmeno 
strategijos 2009–2014 m. kadenciją prioritetų. 2012 m. balandžio 24 d. ombudsmenas kartu su 
Europos Parlamento Pirmininku Martinu Schulzu, Danijos ministre pirmininke ir Europos 
Vadovų Tarybos pirmininke Helle Thorning-Schmidt ir Europos Komisijos pirmininku José 
Manueliu Barroso surengė interaktyvų seminarą tema „Europa krizės sąlygomis. Iššūkis 
laimėti piliečių pasitikėjimą“. Šis seminaras – kiekvienais metais pavasarį vykstantis 
renginys, skirtas piliečiams, asociacijoms, NVO, pilietinės visuomenės organizacijoms, 
žurnalistams, regionų ir valstybių narių administracijų, kitų ES institucijų atstovams ir kitiems 
suinteresuotiesiems asmenims.

Dar vienas renginys, įtrauktas į ombudsmeno kalendorių, buvo Tarptautinė teisės žinoti diena, 
paminėta rugsėjo 28 d. surengiant seminarą tema „Tarptautinė teisės žinoti diena. Tarptautinių 
plėtros bankų skaidrumas ir atskaitomybė“. Ombudsmenas taip pat buvo susitikęs su Turkijos 
vyriausybės atstovais ir aptarė įstatymo, kuriuo Turkijoje įsteigiama ombudsmeno institucija, 
projektą bei pateikė patarimų. Šis įstatymas priimtas 2012 m., o ombudsmeno institucija 
Turkijoje pradėjo veikti 2013 m. kovo mėn.

Apskritai ombudsmenas ir jo biuro personalo vyresnieji vadovai dalyvavo daugiau nei 
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50 renginių ir dvišalių susitikimų su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, pvz., 
teisininkų bendruomenės nariais, verslo asociacijomis, ekspertų grupėmis, NVO, regionų ir 
vietos administracijų atstovais, lobistais ir interesų grupėmis, akademinės bendruomenės 
atstovais, aukšto lygio politikais ir valstybės tarnautojais. Šios konferencijos, seminarai ir 
susitikimai vyko Briuselyje ir valstybėse narėse.

Vienas pagrindinių teisių srities klausimas, kuriam ombudsmenas 2012 m. skyrė ypač daug 
dėmesio, – neįgaliųjų integracija. Tai susiję su tuo, kad 2011 m. sausio 22 d. ES įsigaliojo 
pirmoji jos ratifikuota žmogaus teisių sutartis – Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija.

Institucijos, įskaitant ombudsmeno, privalo įgyvendinti šią konvenciją savo viduje. Todėl 
ombudsmenas gerina savo interneto svetainės ir leidinių, taip pat savo naujojo biuro 
Briuselyje prieinamumą, didina savo personalo informuotumą ir dalyvauja atitinkamo ES 
tarpinstitucinio komiteto (pranc. Comité de préparation pour les affaires sociales), kuris 
nagrinėja galimybę suderinti JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą ES 
administracijoje, veikloje.

2012 m. spalio 29 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl ES lygmens 
struktūros, kuri gina, skatina ir stebi konvencijos įgyvendinimą. Į vadinamąją 33 straipsnio 
2 dalies struktūrą įtrauktas ombudsmenas, Parlamento Peticijų komitetas, Pagrindinių teisių 
agentūra, Komisija ir Europos neįgaliųjų forumas.

Šiuo atžvilgiu ombudsmenui patikėta darbo sritis – tirti skundus ir apie juos pranešti, taip pat 
užtikrinti, kad institucijos laikytųsi savo įsipareigojimo gerbti Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje įtvirtintas teises. Asmenys, manantys, kad ES institucija nesilaiko 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, turi teisę teikti skundus ombudsmenui.

Skatindamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą ombudsmenas 
informuoja piliečius ir ES pareigūnus apie atitinkamas jų teises ir pareigas, taip pat nustato 
administravimo gerosios patirties pavyzdžius ir atkreipia į juos dėmesį.

Atlikdamas tyrimus savo iniciatyva ombudsmenas gali aktyviai kontroliuoti ES 
administracijos veiklą. 2012 m. jis taip pat įsitikino, kad teisėkūros procedūra, taikyta 
tikslinant Tarnybos nuostatus, suteikė naudingą galimybę užtikrinti, kad ES administracija 
žinotų savo pareigas, susijusias su neįgaliųjų teisėmis. Ombudsmenas šiuo klausimu parašė 
Parlamento Pirmininkui. 


