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 V a. arvestades, et parlamendile esitatud 

eriaruanne oli koostatud põhjaliku 

omaalgatusliku uurimise tulemusena, 

milles käsitleti Frontexi kohustusi seoses 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ning 

oli peamiselt ajendatud agentuuri 

ebarahuldavast vastusest ombudsmani 

erisoovitustele, mis puudutasid 

varjupaigataotlejate 

apellatsioonimehhanismi puudumise 

heastamist; 
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11. märgib, et valdav osa (64,3%) Euroopa 

Ombudsmani eelmisel aastal korraldatud 

uurimistest puudutas Euroopa Komisjoni; 

tunnistab, et Euroopa Komisjon on 

institutsioon, kelle otsused kõige 

tõenäolisemalt avaldavad otsest mõju 

kodanikele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja ettevõtjatele; 

mõistab, et seega rakendatakse komisjoni 

suhtes kõige suuremal määral avalikku 

kontrolli; märgib siiski murega, et 

komisjoniga seotud kaebuste osakaal oli 

suurem kui 2012. aastal, mil see oli 52,7%; 

soovitab ombudsmanil selle kasvu põhjusi 

uurida, et aidata parandada komisjoni 

haldamist ja suurendada seega kõigi ELi 

institutsioonide usaldatavust; kutsub 

komisjoni uut koosseisu üles kiiresti 

meetmeid võtma, et parandada oma 

toimimist eesmärgiga vähendada komisjoni 

vastu esitatavate kaebuste arvu; 

11. märgib, et valdav osa (64,3%) Euroopa 

Ombudsmani eelmisel aastal korraldatud 

uurimistest puudutas Euroopa Komisjoni; 

tunnistab, et Euroopa Komisjon on 

institutsioon, kelle otsused kõige 

tõenäolisemalt avaldavad otsest mõju 

kodanikele, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele ja ettevõtjatele; 

mõistab, et seega rakendatakse komisjoni 

suhtes kõige suuremal määral avalikku 

kontrolli; märgib siiski murega, et 

komisjoniga seotud kaebuste osakaal oli 

suurem kui 2012. aastal, mil see oli 52,7%; 

soovitab ombudsmanil selle kasvu põhjusi 

uurida, et aidata parandada komisjoni 

haldamist ja suurendada seega kõigi ELi 

institutsioonide usaldatavust; kutsub 

komisjoni uut koosseisu üles kiiresti 

meetmeid võtma, et parandada oma 

toimimist eesmärgiga vähendada komisjoni 

vastu esitatavate kaebuste arvu; on 

seisukohal, et komisjoni osalus sellistes 

läbipaistmatutes üksustes nagu troika ei 

aita liidus läbipaistvust ja 

aruandekohustust suurendada ega ole ka 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega; 

Or. en 
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20. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi 

petitsioonikomisjon on kummagi 

ülalnimetatud võrgustiku täieõiguslik liige; 

märgib, et 2013. aastal edastas ombudsman 

petitsioonikomisjonile 51 kaebust; 

20. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi 

petitsioonikomisjon on kummagi 

ülalnimetatud võrgustiku täieõiguslik liige; 

märgib, et 2013. aastal edastas ombudsman 

petitsioonikomisjonile 51 kaebust; on 

seisukohal, et arvestades 

petitsioonikomisjoni paralleelset ja 

mõnikord täiendavat tööd ELi õiguse 

nõuetekohase rakendamise tagamiseks 

kõigil haldustasanditel, tuleks sellele 

komisjonile eraldada sarnaselt Euroopa 

Ombudsmani bürooga rohkem vahendeid; 

Or. en 

 

 


