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Gerbiama Pirmininke,

kreipiuosi į Jus dėl Jūsų komiteto pranešimo savo iniciatyva dėl 2018 m. metinio pranešimo 
apie Europos ombudsmeno veiklą (2019/2134(INI)). 2019 m. lapkričio 12 d. posėdyje 
Konstitucinių reikalų komitetas priėmė laiško forma pateikiamą nuomonę (nuomonės 
referentas – Paulo Rangel, PPE). Džiaugiuosi galėdamas Jums ją pateikti. 

Per šį posėdį1 nusprendžiau paraginti atsakingą Peticijų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Konstitucinių reikalų komitetas palankiai vertina tvirtus Europos ombudsmenės ryšius su 
Europos Parlamentu, ypač su kai kuriais Parlamento komitetais (įskaitant Konstitucinių 
reikalų komitetą), su kuriais ne kartą vyko atviras ir prasmingas dialogas. 

Konstitucinių reikalų komitetas labai patenkintas ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m.) Europos 
ombudsmenės vykdyta veikla ir skatina ją toliau plėtoti savo veiklą metiniame pranešime 
nurodytose pagrindinėse srityse: 

 atskaitomybė ES sprendimų priėmimo procese; 

 lobistinės veiklos skaidrumas;

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Antonio Tajani (pirmininkas), Gabriele Bischoff (pirmininko pavaduotoja), 
Charles Goerens (pirmininko pavaduotojas), Giuliano Pisapia (pirmininko pavaduotojas), Paulo Rangel 
(nuomonės referentas), Danuta Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, 
Richard Corbett, Domènec Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 teisė susipažinti su dokumentais;

 pagrindinės teisės;

 etikos klausimai;

 ES agentūros ir kitos įstaigos; 

 ES sutartys ir dotacijos; 

 piliečių dalyvavimas formuojant ES politiką.  

Be kita ko, Konstitucinių reikalų komitetas skiria daug dėmesio Tarybos, kaip vienos iš 
teisėkūros institucijų, darbo metodų skaidrumui ir kartu su Jūsų komitetu parengė pranešimą 
dėl atitinkamo Europos ombudsmeno strateginio tyrimo, kurio pagrindinė žinia primenama 
čia2. 

Konstitucinių reikalų komitetas su džiaugsmu pažymi, kad Europos ombudsmenė tvirtai 
remia Europos piliečių iniciatyvą, ir palankiai vertina tai, kad Ombudsmeno tarnyba prižiūrės, 
kaip įgyvendinami nauji Europos piliečių iniciatyvos teisės aktai3.

Galiausiai ne mažiau svarbu tai, kad Konstitucinių reikalų komitetas supranta, jog 
Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą 
reglamentuojančio Europos ombudsmeno statuto įsigaliojo 1994 m. ir paskutinį kartą buvo iš 
dalies pakeistas 2008 m.4 Todėl komitetas apgailestauja, kad Europos ombudsmeno statutas 
nebuvo suderintas su nauja teisine sistema, taikoma nuo 2009 m. gruodžio 1 d., kai įsigaliojo 
Lisabonos sutartis. Ombudsmeno statutą reikia kuo skubiau atnaujinti, turint omenyje, kad 
pagal SESV 228 straipsnio 4 dalį Europos Parlamentas, pasiteiravęs Komisijos pateikti 
nuomonės ir gavęs Tarybos pritarimą, gali priimti reglamentus, kuriais nustatomi 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojantys nuostatai ir bendros sąlygos. Konstitucinių 
reikalų komitetas pakartoja, kad labai svarbu skubiai panaikinti Sprendimą 94/262/EAPB, 
EB, Euratomas ir pakeisti jį reglamentu pagal šiuo metu taikytiną teisinį pagrindą. 
Konstitucinių reikalų komitetas primena, kad 2019 m. pradžioje jis ėmėsi iniciatyvos dėl 
naujo statuto5, tačiau vis dar laukia Tarybos pritarimo.

Būčiau dėkingas, jei Jūsų komitetas atsižvelgtų į pateiktą nuomonę.

Pagarbiai

2 Žr. 2019 m. sausio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl 
skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus 
(2018/2096(INI)) (pranešėjai – Jo Leinen ir Yana Toom). 
3 Žr. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių 
iniciatyvos (OL L 130, 2019 5 17, p. 55).
4 Žr. 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų 
atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).
5 Žr. 2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo 
nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos 
ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto (2018/2080(INL) – 
2019/0900(APP)) (pranešėjas – Paulo Rangel).
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