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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ombuda 2012. gada darbības pārskatu
(2013/2051(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2012. gada darbības pārskatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 24. panta 3. punktu, 
228. pantu un 298. pantu,

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

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 181. jūnija rezolūciju 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 Pamatnolīgumu par sadarbību, kas tika noslēgts starp Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Ombudu 2006. gada 15. martā un stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda 2009. gada 1. janvāra 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 (A7-0000/2013),

A. tā kā 2013. gada 21. maijā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju oficiāli iepazīstināja ar 
Eiropas Ombuda 2012. gada darbības pārskatu un tā kā 2013. gada 28. maijā Briselē 
ombuds Nikiforos Diamandouros iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju ar šo pārskatu;

B. tā kā 2012. gada pārskats ir Nikiforos Diamandouros pēdējais gada pārskats, viņam esot 
Eiropas ombuda amatā, ņemot vērā to, ka 2013. gada 14. martā viņš informēja Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāju par savu nodomu doties pensijā 2013. gada 1. oktobrī; tā kā 
Nikiforos Diamandouros pirmo reizi tika ievēlēts Eiropas ombuda amatā 2003. gadā un
pēc tam atkārtoti ievēlēts 2005. un 2010. gadā;

C. tā kā Nikiforos Diamandouros ir darbojies Eiropas ombuda amatā desmit gadus; tā kā viņa 
amata pārņēmējs ir ievēlēts laikposmam no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, kad jauno ombuda vēlēšanu procedūru sāks jaunais Eiropas 
Parlaments;

                                               
1 OJ C 286 E, 27.11.2009, p. 172.
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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D. tā kā LESD 24. pantā ir noteikts, ka „ikviens Savienības pilsonis var vērsties pie ombuda, 
kura institūts izveidots saskaņā ar 228. pantu”;

E. tā kā ar LESD 228. pantu Eiropas ombuds ir pilnvarots pieņemt sūdzības par ES iestāžu 
vai struktūru pieļautām kļūdām pārvaldē, izņemot kļūdas, ko, pildot tiesu iestādes 
pienākumus, pieļāvusi Eiropas Savienības Tiesa;

F. tā kā saskaņā ar LESD 298. pantu ES iestādes un struktūras „saņem atvērtas, efektīvas un 
neatkarīgas Eiropas administrācijas atbalstu” un tā kā šajā pantā noteikts, ka šim nolūkam 
paredz pieņemt īpašus sekundāros tiesību aktus, proti, regulas, kas piemērojami visās ES 
pārvaldības jomās;

G. tā kā Pamattiesību hartas 41. pants nosaka, ka „ikvienai personai ir tiesības uz objektīvu, 
godīgu un saprātīgos termiņos veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un 
struktūrās”;

H. tā kā kļūdas pārvaldē notiek tad, kad valsts iestāde nerīkojas saskaņā ar tai saistošu 
noteikumu vai principu;

I. tā kā šī definīcija attiecas ne tikai uz tiem gadījumiem, kad pārkāptais noteikums vai 
princips ir juridiski saistošs; tā kā labas pārvaldības principi ir plašāki par tiesību aktos 
noteikto un prasa, lai ES iestādes ne tikai pildītu savas juridiskās saistības, bet arī būtu 
vērstas uz pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu pienācīgu attieksmi pret sabiedrību un 
to, ka sabiedrības locekļi pilnīgi izmanto savas tiesības;

J. tā kā 2012. gadā ombuds saņēma 2442 sūdzības (2011. gadā 2510) un izskatīja 
2460 sūdzības (2011. gadā 2544); tā kā 740 sūdzības (30 %) bija ombuda pilnvaru jomā;

K. tā kā ombuds ierosināja izmeklēšanu 450 lietās (2011. gadā 382), pamatojoties uz 
iesniegtajām sūdzībām; tā kā tas ir par 18 % vairāk salīdzinājumā ar 2011. gadu; tā kā 
ombuds sāka 15 izmeklēšanas pēc paša iniciatīvas (2011. gadā 14) un iesniedza 
Parlamentam vienu īpašo ziņojumu;

L. tā kā ombuds slēdza 390 izmeklēšanas (tostarp 10 pašiniciatīvas izmeklēšanas), no kurām 
206 bija sāktas 2012. gadā, 113 — 2011. gadā un 71 — iepriekšējos gados; tā kā 85,3 % 
(324) noslēgto izmeklēšanu tika ierosinātas pēc atsevišķu iedzīvotāju sūdzībām un 14,7 % 
(56) — pēc uzņēmumu, apvienību vai citu juridisku personu sūdzībām;

M. tā kā 1467 saņemtās sūdzības bija kāda Eiropas ombudu tīkla locekļa pilnvaru jomā; tā kā 
šo tīklu veido valstu un reģionālie ombudi un līdzīgas struktūras Eiropas Savienībā, EEZ, 
Šveicē un kandidātvalstīs; tā kā Parlamenta Lūgumrakstu komiteja ir minētā tīkla 
pilntiesīga locekle; tā kā ombuds ir pārsūtījis 63 sūdzības Lūgumrakstu komitejai;

N. tā kā 2012. gadā 52,7 % sākto izmeklēšanu attiecās uz Eiropas Komisiju, 16,8 % uz 
Eiropas Personāla atlases biroju (EPSO), 5,2 % uz Eiropas Parlamentu, 3 % uz Eiropas 
Ārējās darbības dienestu, 1,5 % uz Eiropas Investīciju banku un 20,9 % uz citām ES 
iestādēm un struktūrām;

O. tā kā 2012. gadā izmeklēšana par iespējamām kļūdām pārvaldē galvenokārt bija saistīta ar 
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likumību (27,7 %), taisnīgumu (10,3 %), lēmumu pieņemšanas termiņiem (8 %) un 
pieprasījumiem par piekļuvi dokumentiem (6,7 %);

P. tā kā ombuds 76 noslēgtajās lietās (19 %) un 56 lietās (14 %) nekonstatēja kļūdas 
pārvaldē;

Q. tā kā kļūdas pārvaldē nekonstatēšana nav negatīvas iznākums, jo sūdzības iesniedzējs 
saņem izvērstu paskaidrojumu no attiecīgās iestādes, kā arī ombuda veiktu neatkarīgu 
lietas analīzi, un šis iznākums ir pierādījums tam, ka attiecīgā iestāde ir rīkojusies saskaņā 
ar labas pārvaldības principiem;

R. tā kā 2012. gadā 80 lietās tika panākts mierizlīgums vai lietu atrisināja attiecīgā iestāde; tā 
kā tad, ja ombuds nekonstatē kļūdu pārvaldē vai trūkst pamatojuma izmeklēšanas 
turpināšanai, viņš var izteikt papildu piezīmi; tā kā papildu piezīmes nolūks ir ieteikt 
iestādei, kā uzlabot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti;

S. tā kā ombuds slēdza 47 lietas, kurās tika konstatētas kļūdas pārvaldē, izsakot iestādei 
aizrādījumu; tā kā deviņos gadījumos attiecīgā iestāde piekrita ieteikuma projektam;

T. tā kā ombuds izsaka aizrādījumu, ja i) attiecīgā iestāde vairs nespēj novērst kļūdu 
pārvaldē; ii) kļūda pārvaldē nerada vispārējas sekas un iii) turpmāki pasākumi nešķiet 
vajadzīgi; tā kā ombuds izsaka aizrādījumu arī tad, ja viņš uzskata, ka ieteikuma projekts 
nebūtu lietderīgs, un līdzīgi viņš rīkojas gadījumos, kad iestāde nepiekrīt ieteikuma 
projektam, un nav uzskatāms, ka būtu atbilstīgi iesniegt īpašu ziņojumu;

U. tā kā ombuds izsaka aizrādījumu, ja attiecīgā iestāde var novērst kļūdu pārvaldē vai ja 
kļūda pārvaldē ir īpaši nopietna vai rada vispārējas sekas; tā kā 2012. gadā ombuds izdeva 
17 ieteikuma projektus;

V. tā kā 2012. gadā ombuds nosūtīja vienu īpašo ziņojumu Eiropas Parlamentam; tā kā 
minētais ziņojums attiecās uz Komisijas izskatītajām sūdzībām, kas iesniegtas pēc pilsoņu 
iniciatīvas, lai novērstu negatīvās sekas, kādas, pēc iedzīvotāju domām, radīs Vīnes 
lidostas paplašināšana; tā kā īpašs ziņojums, ko iesniedz Eiropas Parlamentam, ir 
visiedarbīgākais ombuda instruments un pēdējais būtiskais pasākums, ko ombuds var 
veikt, izskatot lietu;

W. tā kā ombuds katru gadu publicē pētījumu par to, kā iestādes ievēro viņa aizrādījumus vai 
papildu piezīmes; tā kā 2011. gada pētījums liecināja, ka aizrādījumu un papildu piezīmju 
apmierinošas ievērošanas rādītājs bija 84 %;

X. tā kā 2012. gadā ombuds galveno uzmanību pievērsa personu ar invaliditāti integrēšanai; 
tā kā ombuds kopā ar Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteju, Eiropas Komisiju, 
Pamattiesību aģentūru un Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumu strādā, lai aizsargātu, 
veicinātu un uzraudzītu ES sistēmas īstenošanu saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; tā minētā konvencija ir 
pirmais līgums par cilvēktiesībām, ko ES ir ratificējusi;

Y. tā kā 2012. gadā Eiropas Kvalitātes vadības fonds oficiāli atzina ombudu par „apņēmušos 
sasniegt izcilību”,
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1. apstiprina Eiropas ombuda iesniegto 2012. gada ziņojumu; ņem vērā, ka Nikiforos 
Diamandouros 2013. gada 1. oktobrī dosies pensijā;

2. izsaka pateicību Nikiforos Diamandouros par pēdējo desmit gadu laikā izcili paveikto 
darbu Eiropas ombuda amatā un par viņa gūtajiem panākumiem, padarot Eiropas 
Savienību taisnīgāku un pārredzamāku; pauž cerību, ka Nikiforos Diamandouros baudīs 
pelnīto atpūtu, būdams pie labas veselības, un novēl viņam veiksmi turpmākajā darbībā;

3. atzinīgi vērtē ombuda izcilo darbu, kas paveikts, lai nostiprinātu un padziļinātu dialogu ar 
pilsoņiem, pilsonisko sabiedrību, iestādēm un citām ieinteresētajām personām visos 
līmeņos;

4. uzskata, ka ombuda nepārtrauktie centieni veicināt un uzlabot atklātību, pārredzamību un 
pārskatatbildību lēmumu pieņemšanas procesos un pārvaldības jomā Eiropas Savienībā ir 
būtisks ieguldījums virzībā uz tādas Savienības izveidi, kurā lēmumu pieņemšana ir „cik 
iespējams atklāta un cik iespējams tuvināta pilsoņiem”, kā noteikts Līguma par Eiropas
Savienību 1. pantā;

5. atzinīgi vērtē un pauž cieņu par viņa neatlaidīgajiem centieniem informēt pilsoņus par 
viņu tiesībām saskaņā ar līgumiem un veicināt pārredzamāku un uz pakalpojumu 
sniegšanu vērstu ES iestāžu un struktūru pārvaldību;

6. uzskata, ka ombuds vienmēr ir aktīvi un samērīgi izmantojis savas pilnvaras, un izsaka 
viņam pateicību par lieliskajām darba attiecībām un sadarbību ar Eiropas Parlamentu, jo
īpaši ar Lūgumrakstu komiteju;

7. norāda, ka ar pārredzamību saistītās sūdzības vienmēr ir ieņēmušas galveno vietu ombuda 
izskatāmo sūdzību sarakstā; norāda arī to, ka minēto sūdzību skaits ir samazinājies no 
36 % 2008. gadā, kad sūdzību par iespējamo pārredzamības trūkumu bija visvairāk, līdz
21,5 % 2012. gadā; uzskata, ka tas liecina par ES iestāžu nopietnajiem centieniem kļūt 
pārredzamākām; aicina ES iestādes un struktūras palīdzēt arī turpmāk šo skaitu mazināt;

8. atkārtoti uzsver, ka pārredzamība, atvērtība, informācijas pieejamība, pilsoņu tiesību 
ievērošana un augsti ētikas standarti ir būtiski, lai saglabātu iedzīvotāju un iestāžu 
savstarpējo uzticēšanos;

9. norāda, ka 2012. gadā ombuds izskatīja 2442 sūdzības un ka tas bija gads, kurā tika 
sasniegts rekordliels skaits sākto izmeklēšanu (465 = +18 % salīdzinājumā ar 2011. gadu) 
un noslēgto izmeklēšanu (390 = +23 %);

10. uzskata, ka 2012. gadā ombudam iesniegto sūdzību kopējā skaita samazinājums ir vēl 
viens pierādījums tam, ka viņa tīmekļa vietnē pieejamais interaktīvais ceļvedis ir bijis 
sekmīgs un iedarbīgs instruments, kas izstrādāts, lai palīdzētu nodrošināt, ka arvien mazāk 
iedzīvotāju iesniedz ombudam sūdzības, kuru izskatīšana nav viņa kompetencē, un
palielināt iespējas ieteikt sūdzību iesniedzējiem, kur vērsties attiecīgajā gadījumā; norāda, 
ka šī tendence apstiprina, ka palielinās to cilvēku skaits, kas vēršas Eiropas Ombudā ar 
atbilstīgām sūdzībām;

11. uzsver, ka to sūdzību skaits, uz kurām neattiecas ombuda pilnvaras (1720), ir bijis 
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mazākais pēdējos desmit gados; aicina ombudu turpināt centienus mazināt šo skaitu;

12. atzinīgi vērtē Eiropas ombudu tīkla būtisko ieguldījumu; norāda, ka 60 % ombuda 
izskatīto sūdzību 2012. gadā ietilpa kāda Eiropas ombudu tīkla locekļa pilnvaru jomā; 
atgādina, ka Lūgumrakstu komiteja ir pilntiesīga minētā tīkla locekle; norāda, ka 
2012. gadā ombuds ir pārsūtījis 63 sūdzības Lūgumrakstu komitejai; izsaka atzinību 
Eiropas ombudam par sekmīgu tīkla koordinēšanu; uzskata, ka tā ir svarīga ombuda 
darbības joma un ka ir jāpalielina sadarbība tīkla ietvaros, lai uzlabotu ES tiesību aktu 
piemērošanu valstu pārvaldēs; uzskata, ka ir jāturpina un jāpalielina ombuda dalība 
Eiropas un starptautiskajās ombudu asociācijās;

13. norāda, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākā daļa ombuda sākto izmeklēšanu attiecās uz 
Komisiju (52,7 %) un Eiropas Personāla atlases biroju (EPSO) (16,8 %); norāda, ka 
2012. gadā sākto ar Eiropas Parlamentu saistīto izmeklēšanu skaits ir gandrīz divkāršojies 
salīdzinājumā ar 2011. gadu; aicina Eiropas Parlamenta sekretariātu sadarboties ar 
ombudu un nodrošināt viņa ieteikumu ievērošanu; 

14. atbalsta ombuda ierosinājumu publicēt civildienesta principus, kuriem jābūt ES ierēdņu 
rīcības pamatā; atgādina, ka pieci valsts civildienesta principi ir šādi: saistības pret Eiropas 
Savienību un tās pilsoņiem, godprātība, objektivitāte, cieņa pret citiem un pārredzamība; 
aicina ES iestādes un struktūras īstenot minētos principus savā darbībā;

15. ņem vērā, ka 2013. gadā ombuds publicēs jaunu Eiropas Labas administratīvās prakses 
kodeksa izdevumu, ņemot vērā Eiropas administratīvo tiesību principus, kas ietverti 
Eiropas tiesu judikatūrā;

16. pauž gandarījumu par ombuda dalību konferencē, kuru organizēja ES administratīvo 
tiesību pētniecības tīkls (ReNEUAL) un kurā tika izskatīta iespēja pieņemt vispārēju
administratīvās procedūras noteikumu kopumu attiecībā uz ES iestādēm un struktūrām, kā 
arī minēto noteikumu iespējamais saturs;

17. atkārtoti aicina Komisiju pieņemt kopējus saistošus administratīvās procedūras 
noteikumus un principus ES pārvaldībā un šajā saistībā iesniegt noteikumu projektu, 
pamatojoties uz LESD 298. pantu;

18. ar gandarījumu norāda, ka iestādes ir sniegušas 98 apstiprinošas atbildes attiecībā uz 
120 piezīmēm un ieteikumiem, ko ombuds ir sniedzis saistībā ar izmeklēšanām 
2012. gadā, kas liecina, ka 82 % gadījumu ES iestādes ir ievērojušas ombuda ieteikumus; 
aicina visas ES iestādes un struktūras darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ombuda 
piezīmes un ieteikumi tiek pilnīgi ievēroti, un palīdzētu ombudam, nekavējoties sniedzot 
atbildes uz viņa jautājumiem, cita starpā sadarbojoties ar ombudu, lai saīsinātu 
izmeklēšanas procesa termiņu; 

19. atgādina, ka 2012. gadā ombuds iesniedza vienu īpašo ziņojumu Parlamentam, kas 
attiecās uz Komisijas nespēju atrisināt interešu konfliktu, izskatot jautājumu par Vīnes
lidostas paplašināšanu, ar paplašināšanu saistīta ietekmes uz vidi novērtējuma trūkumu un 
par pārbaudes procedūru nepieejamību tiem, kas iesniedza sūdzības par būvniecības
projektu un IVN trūkumu;
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20. uzskata, ka, jo īpaši ieteikuma projekta gadījumā, informētība par to, ka nākamais
pasākums varētu būt īpašs ziņojums Parlamentam, bieži vien palīdz pārliecināt kādu
iestādi vai struktūru mainīt savu nostāju;

21. norāda, ka iepriekšējais un pašreizējais ombuds septiņpadsmitarpus gadu laikā ir 
iesnieguši tikai 18 īpašos ziņojumus; uzskata to par pierādījumu, ka ES iestādes vairumā 
gadījumu ir pieņēmušas sadarbības pieeju;

22. apsveic ombudu ar to, ka Eiropas Kvalitātes vadības fonds ir oficiāli atzinis Ombuda 
iestādi par „apņēmušos sasniegt izcilību”; mudina viņa amata pārņēmēju pamatoties uz šo 
sasniegumu un līdzvērtīgi turpināt ievērot neatkarību, kvalitatīvi izskatīt sūdzības, 
informēt iedzīvotājus un īstenot labu sadarbību ar iestādēm;

23. atzinīgi vērtē ombuda un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas, Eiropas Cilvēku ar 
invaliditāti foruma, Komisijas un Pamattiesību aģentūras dalību saskaņā ar 33. panta 
2. punktu izveidotajā ES līmeņa sistēmā, kuras uzdevums ir aizsargāt, veicināt un
uzraudzīt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu;

24. atzinīgi vērtē 2012. gadā pieņemto likumu par Ombuda iestādes izveidi Turcijā; pauž 
gandarījumu par to, ka tagad visās kandidātvalstīs ir valsts līmenī izveidota Ombuda 
iestāde; uzskata, ka pieredze liecina, ka Ombuda iestāde ir ļoti noderīga struktūra labas 
pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzības uzlabošanai un ka tādēļ dalībvalstis, 
kuras vēl nav izveidojušas Ombuda iestādi, aktīvi apsver šādas iestādes izveidi;

25. 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

Eiropas ombuds P. Nikiforos Diamandouros 2013. gada 14. martā informēja Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāju Martin Schulz par savu nodomu doties pensijā 2013. gada 
1. oktobrī. Nikiforos Diamandouros paskaidroja, ka 2013. gada martā būs pagājuši desmit
gadi, kopš viņš darbojas Eiropas ombuda amatā, un norādīja, ka ir pienācis laiks pavērt 
apvāršņus pēc darbošanās sabiedrības labā Eiropas Savienības līmenī un censties atkal 
iejusties sabiedriskajā dzīvē kā zinātniekam un pētniekam, nevis sabiedriskajam darbiniekam 
un kā aktīvam ierindas pilsonim.

Eiropas Parlaments ir pateicīgs ombudam par viņa sasniegumiem, desmit gadus darbojoties 
savā amatā, jo īpaši par viņa paveikto pakalpojumu sniegšanas kultūras un labas pārvaldības
veicināšanā ES pārvaldes iestādēs un pārredzamības nodrošināšanā.

Nikiforos Diamandouros 2013. gada 21. maijā oficiāli iesniedza savu pēdējo gada pārskatu
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un 2013. gada 28. maijā Briselē sniedza ziņojumu 
Lūgumrakstu komitejai.

Ombuds 2012. gadā sāka 465 izmeklēšanas (18 % pieaugums salīdzinājumā ar 2011. gadu) un 
noslēdza 390 izmeklēšanas (23 % pieaugums salīdzinājumā ar 2011. gadu). Kopumā, līdzīgi 
kā 2011. gadā, ombuds ir sniedzis palīdzību vairāk nekā 22 000 cilvēku, izskatot viņu 
iesniegtās sūdzības (2442 lietas), sniedzot atbildes uz pieprasījumiem sniegt informāciju 
(1211 gadījums) vai sniedzot ieteikumus savas tīmekļa vietnes interaktīvajā ceļvedī 
(19 281 gadījums).

Ombuda pilnvaru joma attiecās uz 740 sūdzībām un neattiecās uz 1720 sūdzībām, kas ir 
mazākais neatbilstīgo sūdzību skaits desmit gadu laikā.

Vairāk nekā 75 % gadījumu ombuds nodrošināja palīdzību sūdzības iesniedzējam, sākot
izmeklēšanu (18,3 % lietu), nosūtot lietu kompetentajai iestādei vai iesakot sūdzības 
iesniedzējam, kur vērsties attiecīgajā gadījumā (57,1 % gadījumu).

Kopumā 2012. gadā 67 % sūdzību tika iesniegtas, izmantojot internetu. Pēdējos desmit gados 
vērojamais pastāvīgais samazinājums attiecībā uz pieprasījumiem sniegt informāciju apliecina
ombuda tīmekļa vietnē pieejamā interaktīvā ceļveža sekmīgo darbību kopš tā izveides 
2009. gada janvārī. Minētais ceļvedis ļauj ieinteresētajām pusēm saņemt informāciju, 
neiesniedzot pieprasījumu. Minētajos gadījumos visbiežāk sniegtais ieteikums bija vērsties 
pie kāda Eiropas ombudu tīkla locekļa. 

Izskatāmo lietu skaita pieauguma dēļ 2012. gadā izmeklēšanu pabeigšanai bija vajadzīgs 
mazliet vairāk laika — vidēji vienpadsmit mēneši salīdzinājumā ar desmit mēnešiem
2011. gadā. Lielāko daļu izmeklēšanu (69 %) ombuds pabeidza viena gada laikā, mazliet 
uzlabojot 2010. gada rādītāju (66 %). Iepriekš minētais tika paveikts ar 66 darbinieku 
palīdzību un iekļaujoties EUR 9 516 500 budžetā.

Tāpat kā katru gadu, arī 2012. gadā lielākā daļa ombuda sākto izmeklēšanu attiecās uz 
Eiropas Komisiju (53 % no kopējā skaita). Tas ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka Komisija ir 
galvenā ES iestāde, kas pieņem lēmumus, kuri tieši ietekmē pilsoņus. Ar Eiropas Personāla 
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atlases biroju (EPSO) bija saistītas 78 izmeklēšanas (17 %), kas ir divreiz vairāk nekā 
iepriekšējā gadā (42 izmeklēšanas).

Kopumā 2012. gadā 24 izmeklēšanas (5 %) tika sāktas saistībā ar Eiropas Parlamentu, 
14 izmeklēšanas (3 %) — ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un septiņas (1,5 %) — ar 
Eiropas Investīciju banku. Pārējās 97 izmeklēšanas (21 % no kopējā skaita) attiecās uz ES 
iestādēm, struktūrām un aģentūrām. 

Tradicionāli lielākais sūdzību skaits ir saņemts no sūdzību iesniedzējiem Vācijā, nākamā 
sūdzību iesniedzēju skaita ziņā ir bijusi Spānija. Šī tendence mainījās 2011. gadā, kad Spānija 
no otrā vietas izvirzījās pirmajā vietā. Tā saglabāja savu vietu 2012. gadā. Ņemot vērā 
iedzīvotāju skaitu, vairums sūdzību tika iesniegtas no Luksemburgas, Kipras, Maltas, Beļģijas 
un Slovēnijas.

Galvenās sūdzību tēmas bija šādas: i) atvērtība, publiska piekļuve un personas dati (22 % 
slēgto izmeklēšanu); ii) Komisija kā līgumu ievērošanas uzraudzītāja (22 %); iii) līgumu 
slēgšanas tiesību un dotāciju piešķiršana (7 %); iv) līgumu izpilde (4 %); v) pārvaldība un 
Civildienesta noteikumi (17 %); vi) konkursi un atlases procedūras (21 %); un vii) 
institucionālie jautājumi, politikas jautājumi un citi jautājumi (12 %). 

No kopumā 390 izmeklēšanām 2012. gadā desmit izmeklēšanas tika sāktas pēc ombuda 
iniciatīvas. Kļūdas pārvaldē tika konstatētas 56 gadījumos (pieaugums salīdzinājumā ar 
47 gadījumiem 2011. gadā). Deviņos no šiem gadījumiem (salīdzinājumā ar 13 gadījumiem 
2011. gadā) tika panākts pozitīvs iznākums, sagatavojot ieteikuma projektus, kuri tika 
pieņemti. Ombuds 2012. gadā 47 gadījumos izteica aizrādījumus, kas ir par 12 aizrādījumiem 
vairāk nekā 2011. gadā. 

To lietu skaits, kuras iestāde atrisināja vai kurās tika panākts mierizlīgums, 2012. gadā ir 
samazinājies līdz 80 lietām salīdzinājumā ar 84 lietām 2011. gadā. Ombuds 197 gadījumos 
(salīdzinājumā ar 128 lietām 2011. gadā) uzskatīja, ka turpmākai lietas izskatīšanai nav 
pamatojuma. Kļūdas pārvaldē tika konstatētas 76 gadījumos (salīdzinājumā ar 64 gadījumiem 
2011. gadā).

Ombuds 2012. gadā pabeidza 76 lietu izskatīšanu, nekonstatējot kļūdas pārvaldē. Kļūdas 
pārvaldē nekonstatēšana nav uzskatāma par negatīvu iznākumu, jo sūdzības iesniedzējs saņem 
izvērstu paskaidrojumu par paveikto no attiecīgās iestādes. Sūdzību iesniedzēji arī saņem 
ombuda veiktu neatkarīgu lietas analīzi. Vienlaikus šāds konstatējums ir pārliecinošs 
pierādījums, ka attiecīgā iestāde ir rīkojusies saskaņā ar labas pārvaldības principiem.

Ja izmeklēšana apstiprina sākotnējo konstatējumu par kļūdu pārvaldē, ombuds cenšas panākt 
mierizlīgumu, ja tas ir iespējams. Astoņdesmit gadījumos 2012. gadā iestādes atrisināja 
jautājumu vai tika panākts mierizlīgums. 

Ombuds var izteikt papildu piezīmi arī tad, ja kļūda pārvaldē netiek konstatēta. Papildu 
piezīme nav uzskatāma par aizrādījumu iestādei, bet tās mērķis ir ieteikt iestādei, kā uzlabot 
konkrēto praksi, lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ombuds 2012. gadā 
izteica 30 papildu piezīmes. 

Ja mierizlīgums nav iespējams vai centieni panākt šādu atrisinājumu ir nesekmīgi, ombuds var 
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lietu slēgt, izsakot attiecīgajai iestādei aizrādījumu, vai sagatavot ieteikumu projektu. Parasti 
aizrādījums tiek izteikts, ja i) attiecīgā iestāde vairs nespēj novērst kļūdu pārvaldē; ii) kļūda 
pārvaldē nerada vispārējas sekas un iii) turpmāki pasākumi ombudam nešķiet vajadzīgi. 
Ombuds izsaka aizrādījumu arī tad, ja viņš uzskata, ka ieteikumu projekts nebūtu lietderīgs, 
vai ja iestāde nepiekrīt ieteikumu projektam un ja viņš neuzskata par atbilstīgu sniegtu īpašu 
ziņojumu Eiropas Parlamentam.

Ar aizrādījumu attiecīgā iestāde tiek informēta par to, ko tā ir darījusi nepareizi, tādējādi 
ļaujot turpmāk izvairīties no līdzīgām kļūdām pārvaldē. Lai palīdzētu iestādēm gūt atziņas no 
viņa veiktajām izmeklēšanām, ombuds katru gadu publicē pētījumu par to, kā iestādes ievēro 
viņa aizrādījumus un papildu piezīmes.

Ja attiecīgā iestāde var novērst kļūdu pārvaldē vai ja kļūda pārvaldē ir īpaši nopietna vai rada 
vispārējas sekas, ombuds parasti iesniedz iesaistītajai iestāde vai iestādei, par kuru saņemta 
sūdzība, ieteikumu projektu. Ombuds 2012. gadā izdeva 17 ieteikumu projektus. 

Ja Savienības iestādes neapmierinoši ievēro ieteikumu projektus, ombuds var nosūtīt Eiropas 
Parlamentam īpašu ziņojumu. Īpašajā ziņojumā var ietvert ieteikumus. Īpašais ziņojums 
Eiropas Parlamentam ir pēdējais būtiskais pasākums, ko ombuds veic, izskatot lietu, jo 
rezolūciju pieņemšana un Eiropas Parlamenta pilnvaru izmantošana ir politisks Eiropas 
Parlamenta lēmums. 

Ombuds 2012. gadā iesniedza Eiropas Parlamentam vienu īpašo ziņojumu. Minētais ziņojums 
attiecās uz to, kā Komisija izskatījusi sūdzības, kas tai 2006. gadā iesniegtas pēc 27 pilsoņu 
iniciatīvām, lai novērstu negatīvās sekas, kādas, pēc iedzīvotāju domām, radīs Vīnes lidostas 
paplašināšana. Ziņojums tika pieņemts 2013. gada 12. martā. 

Ombuds 2012. gadā piedalījās Eiropas Kvalitātes vadības fonda vadītajā projektā, un tagad 
ombuds ir oficiāli atzīts par „apņēmušos sasniegt izcilību”. 

Dialoga uzturēšana ar ieinteresētajām personām bija pamatprioritāte ombuda stratēģijā 
pilnvaru laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam. Ombuds 2012. gada 24. aprīlī rīkoja 
interaktīvu semināru „Eiropa krīzē — uzdevums iegūt pilsoņu uzticību” ar Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētāju Martin Schulz, Dānijas premjerministri un pašreizējo ES Padomes 
priekšsēdētāju Helle Thorning-Schmidt un Eiropas Komisijas priekšsēdētāju José Manuel
Barroso. Minētais seminārs tiek rīkots katru gadu pavasarī, un tā mērķauditorija ir pilsoņi, 
asociācijas, NVO, uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, reģionu un valstu 
pārstāvniecības, ES iestāžu pārstāvji un citas ieinteresētās personas.

Otrs pasākums ombuda kalendārā bija Starptautiskā diena „Tiesības zināt”, kas tika atzīmēta
28. septembrī, kad sadarbībā ar EIB sūdzību izskatīšanas mehānismu tika rīkots seminārs
„Starptautiskā diena „Tiesības zināt” — pārredzamība un atbildība starptautiskajās attīstības
bankās”. Ombuds arī rīkoja sanāksmi ar Turcijas valdības pārstāvjiem, lai diskutētu un 
sniegtu ieteikumus par likuma projektu Ombuda iestādes izveidei Turcijā. Šis likums tika 
pieņemts 2012. gadā, un Ombuda iestāde Turcijā darbojas no 2013. gada marta.

Kopumā 2012. gadā ombuds un viņa vadošie darbinieki iepazīstināja ar biroja darbu vairāk 
nekā 50 pasākumos un divpusējās sanāksmēs ar galvenajām ieinteresētajām personām, 
piemēram, juridisko aprindu pārstāvjiem, uzņēmēju apvienībām, ideju laboratorijām, NVO, 
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reģionālo un vietējo administrāciju pārstāvjiem, interešu pārstāvjiem un interešu grupām, 
akadēmisko aprindu pārstāvjiem, augsta līmeņa politiskajiem pārstāvjiem un ierēdņiem.
Minētās konferences, semināri un sanāksmes notika Briselē un dalībvalstīs.

Viens no pamattiesību jautājumiem, kam ombuds 2012. gadā pievērsa galveno uzmanību, bija 
personu ar invaliditāti integrācija. Tas bija saistīts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD), kas attiecībā uz ES stājās spēkā 
2011. gada 22. janvārī un bija pirmais līgums par cilvēktiesībām, ko ES ir ratificējusi.

Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ir jāīsteno iestādēs, tostarp Ombuda iestādē.
Šajā saistībā ombuds uzlabo piekļuvi savai tīmekļa vietnei un publikācijām, kā arī savam 
jaunajam birojam Briselē, veicinot izpratni savu darbinieku starpā un piedaloties attiecīgajā 
ES iestāžu komitejā (Comité de préparation pour les Affaires sociales), kuras uzdevums ir 
izskatīt iespēju saskaņot Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu ES 
pārvaldes iestādēs.

Eiropas Savienības Padome 2012. gada 29. oktobrī apstiprināja Komisijas priekšlikumu
izveidot ES līmeņa sistēmu, kuras uzdevums ir aizsargāt, veicināt un uzraudzīt konvencijas 
īstenošanu. Tā sauktā 33. panta 2. punkta sistēma ietver Ombudu un Eiropas Parlamenta 
Lūgumrakstu komiteju, Pamattiesību aģentūru, Eiropas Komisiju un Eiropas Cilvēku ar 
invaliditāti forumu.

Šajā saistībā Ombuda darbības jomā ietilpst sūdzību izmeklēšana un ziņošana par tām un 
centieni nodrošināt, lai iestādes ievērotu Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
prasības. Personām, kas uzskata, ka ES iestādes nerīkojas saskaņā ar Konvenciju par personu 
ar invaliditāti tiesībām, ir tiesības vērsties pēc palīdzības Ombudā.

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām veicināšanas nolūkā ombuds informē 
pilsoņus un ES amatpersonas par viņu attiecīgajām tiesībām un pienākumiem, kā arī nosaka 
un uzsver labu pārvaldības praksi.

Ombuds, veicot izmeklēšanas pēc paša iniciatīvas, var aktīvi uzraudzīt ES pārvaldes iestāžu 
darbību. Ombuds 2012. gadā uzskatīja, ka likumdošanas process saistībā ar Civildienesta 
noteikumu pārskatīšanu bija lieliska izdevība nodrošināt, lai ES pārvaldības iestādes būtu 
informētas par saviem pienākumiem attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām. Šajā nolūkā 
ombuds ir nosūtījis vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam. 


