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Liidu institutsioonide, organite ja asutuste 
ametnikud ja muud teenistujad annavad 
ombudsmani nõudmisel tunnistusi 
asjaolude kohta, mis on seotud 
ombudsmani käimasoleva uurimisega. 
Asjaomased ametnikud või teenistujad 
võtavad sõna oma institutsiooni, organi või 
asutuse nimel. Nad jäävad seotuks 
kohustustega, mis tulenevad eeskirjadest, 
mida nende suhtes kohaldatakse.

Liidu institutsioonide, organite ja asutuste 
ametnikud ja muud teenistujad annavad 
ombudsmani nõudmisel tunnistusi 
asjaolude kohta, mis on seotud 
ombudsmani käimasoleva uurimisega. 
Asjaomased ametnikud või teenistujad 
võtavad sõna oma institutsiooni, organi või 
asutuse nimel. Nad jäävad seotuks 
kohustustega, mis tulenevad eeskirjadest, 
mida nende suhtes kohaldatakse. Kui nad 
on seotud ametisaladuse hoidmise 
kohustusega, ei saa seda tõlgendada nii, 
et see hõlmaks ka ahistamise või 
haldusomavoliga seotud kaebusi või 
uurimisi puudutavat teavet.
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4. Kui liikmesriigi õigus seda lubab, 
edastavad liikmesriigi pädevad asutused 
ombudsmani taotlusel või omal algatusel 
ombudsmanile kiiresti mis tahes teabe või 
dokumendid, mis võivad aidata selgitada 
haldusomavoli juhtumeid liidu 
institutsioonide, organite või asutuste 
tegevuses. Kui selline teave või dokument 
on hõlmatud konfidentsiaalse teabe 
töötlemist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormidega või selle edastamist 
takistavate sätetega, võib asjaomane 
liikmesriik lubada ombudsmanil seda 
teavet või dokumenti kasutada tingimusel, 
et ombudsman kohustub seda käsitlema 
kokkuleppel pädeva asutusega, kust teave 
või dokument pärineb. Igal juhul esitatakse 
dokumendi kirjeldus.

4. Kui liikmesriigi õigus seda lubab, 
edastavad liikmesriigi pädevad asutused 
ombudsmani taotlusel või omal algatusel 
ombudsmanile kiiresti mis tahes teabe või 
dokumendid, mis võivad aidata selgitada 
haldusomavoli juhtumeid liidu 
institutsioonide, organite või asutuste 
tegevuses. Kui selline teave või dokument 
on hõlmatud konfidentsiaalse teabe 
töötlemist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormidega või selle edastamist 
takistavate sätetega, võib asjaomane 
liikmesriik lubada ombudsmanil seda 
teavet või dokumenti kasutada tingimusel, 
et ombudsman kohustub seda käsitlema 
kokkuleppel pädeva asutusega, kust teave 
või dokument pärineb. Igal juhul esitatakse 
dokumendi üksikasjalik kirjeldus ja 
selgitus selle edastamata jätmise kohta.
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6. Kui uurimise käigus on tuvastatud 
haldusomavoli esinemine, teavitab 
ombudsman sellest asjaomast 
institutsiooni, organit või asutust, esitades 
vajaduse korral soovitusi. Institutsioon, 
organ või asutus, keda sel viisil teavitati, 
saadab ombudsmanile kolme kuu jooksul 
oma üksikasjaliku arvamuse. Ombudsman 
võib asjaomase institutsiooni, organi või 
asutuse taotlusel anda ajapikendust, mis ei 
ületa kahte kuud. Kui institutsioon, organ 
või asutus ei esita kolme kuu jooksul või 
pikendatud tähtaja jooksul arvamust 
asjaomase institutsiooni, organi või asutuse 
kohta, võib ombudsman uurimise lõpetada 
ilma sellise arvamuseta.

6. Kui uurimise käigus on tuvastatud 
haldusomavoli esinemine, teavitab 
ombudsman sellest asjaomast 
institutsiooni, organit või asutust, esitades 
vajaduse korral soovitusi. Institutsioon, 
organ või asutus, keda sel viisil teavitati, 
saadab ombudsmanile kolme kuu jooksul 
oma üksikasjaliku arvamuse. Ombudsman 
võib asjaomase institutsiooni, organi või 
asutuse põhjendatud taotlusel anda 
ajapikendust, mis ei ületa kahte kuud. Kui 
institutsioon, organ või asutus ei esita 
kolme kuu jooksul või pikendatud tähtaja 
jooksul arvamust asjaomase institutsiooni, 
organi või asutuse kohta, võib ombudsman 
uurimise lõpetada ilma sellise arvamuseta.
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7. Seejärel saadab ombudsman 
aruande asjaomasele institutsioonile, 
organile või asutusele ning – eelkõige 
juhul, kui seda nõuab haldusomavoli 
juhtumi olemus või ulatus – Euroopa 
Parlamendile. Selles ettekandes võib 
ombudsman anda omapoolseid soovitusi. 
Ombudsman teavitab kaebuse esitajat 
uurimise tulemusest, asjaomase 
institutsiooni, organi või asutuse poolt 
avaldatud arvamusest ja kõigist 
ombudsmani poolt aruandes esitatud 
soovitustest.

7. Seejärel saadab ombudsman 
aruande asjaomasele institutsioonile, 
organile või asutusele ning Euroopa 
Parlamendile. Selles ettekandes võib 
ombudsman anda omapoolseid soovitusi. 
Ombudsman teavitab kaebuse esitajat 
uurimise tulemusest, asjaomase 
institutsiooni, organi või asutuse poolt 
avaldatud arvamusest ja kõigist 
ombudsmani poolt aruandes esitatud 
soovitustest.
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9. Ombudsman püüab koostöös 
asjaomase institutsiooni, organi või 
asutusega leida võimaluse haldusomavoli 
juhtum lahendada ja esitatud kaebus 
rahuldada. Ombudsman teavitab kaebuse 
esitajat väljapakutud lahendusest koos 
asjaomase institutsiooni, organi või asutuse 
märkustega, kui need on olemas. Kui 
kaebuse esitaja soovib, on tal õigus esitada 
ombudsmanile märkusi.

9. Ombudsman püüab koostöös 
asjaomase institutsiooni, organi või 
asutusega leida võimaluse haldusomavoli 
juhtum lahendada ja esitatud kaebus 
rahuldada. Ombudsman teavitab kaebuse 
esitajat väljapakutud lahendusest koos 
asjaomase institutsiooni, organi või asutuse 
märkustega, kui need on olemas. Kui 
kaebuse esitaja soovib, on tal igal ajal 
õigus esitada ombudsmanile märkusi või 
lisateavet, mida ei olnud kaebuse 
esitamise ajal teada.
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Kui ombudsman saab uurimise käigus 
teada asjaoludest, mis võivad tema arvates 
olla seotud kriminaalõigusega, teavitab 
ombudsman sellest pädevaid riiklikke 
ametiasutusi ning Euroopa Pettustevastast 
Ametit ja Euroopa Prokuratuuri, juhul kui 
juhtum kuulub nende pädevusse. Kui see 
on asjakohane, teavitab ombudsman liidu 
institutsiooni, organit või asutust, kes on 
pädev asjaomase ametniku või teenistuja 
suhtes ning võib kohaldada Euroopa Liidu 
privileegide ja immuniteetide protokolli nr 
7 artikli 17 teist lõiku.

Kui ombudsman saab uurimise käigus 
teada asjaoludest, mis võivad tema arvates 
olla seotud kriminaalõigusega, teavitab 
ombudsman sellest pädevaid riiklikke 
ametiasutusi ning Euroopa Pettustevastast 
Ametit ja Euroopa Prokuratuuri, juhul kui 
juhtum kuulub nende pädevusse, ning 
tegutseb seejärel strateegilises 
partnerluses nende asutustega. Kui see on 
asjakohane, teavitab ombudsman liidu 
institutsiooni, organit või asutust, kes on 
pädev asjaomase ametniku või teenistuja 
suhtes ning võib kohaldada Euroopa Liidu 
privileegide ja immuniteetide protokolli nr 
7 artikli 17 teist lõiku.
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Ombudsman ja tema töötajad menetlevad 
taotlusi üldsuse juurdepääsu 
võimaldamiseks muudele kui artikli 4 
lõikes 1 osutatud dokumentidele kooskõlas 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud 
tingimuste ja piirangutega.

Ombudsman ja tema töötajad menetlevad 
taotlusi üldsuse juurdepääsu 
võimaldamiseks dokumentidele kooskõlas 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud 
tingimuste ja piirangutega.
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