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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā
(2019/xxxx(INI))

Eiropas Parlaments,

— ņemot vērā gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā,

— ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. pantu, 24. panta trešo 
daļu un 228. pantu,

— ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11., 41., 42. un 43. pantu,

— ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD),

— ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, 
Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi1,

— ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2001. gada 6. septembrī pieņemto Eiropas labas 
administratīvās prakses kodeksu,

— 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,

— Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. janvāra rezolūcija par Ombuda stratēģisko 
izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo 
leģislatīvo diskusiju pārredzamību2,

— ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par Lūgumrakstu komitejas apspriežu 
rezultātiem 2018. gadā3,

— ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas Ombuda darbību,

— ņemot vērā Reglamenta 54. pantu un 232. panta 1. punktu,

— ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā 2019. gada xxx Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam oficiāli tika iesniegts gada 
ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā un tā kā ombude Emily O’Reilly 
2019. gada 4. septembrī Briselē ar šo ziņojumu iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju;

B. tā kā ar LESD 24. un 228. pantu Eiropas Ombuds tiek pilnvarots pieņemt sūdzības par 
Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru pieļautām administratīvām kļūmēm, 
izņemot kļūmes, ko, pildot tiesu iestādes pienākumus, ir pieļāvusi Eiropas Savienības 

1 OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0045.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0114.
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Tiesa; 

C. tā kā 2018. gadā ombude uzsāka 490 izmeklēšanas, no kurām 482 tika sāktas, 
pamatojoties uz sūdzībām, bet 8 — pēc pašu iniciatīvas, un vienlaikus tika pabeigtas 
545 izmeklēšanas (534 bija ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām, un 11 — pēc pašu 
iniciatīvas); tā kā lielākā daļa izmeklēšanas procedūru attiecās uz Komisiju 
(285 izmeklēšanas vai 58,2 %), kam seko sūdzību skaits par ES aģentūrām 
(43 izmeklēšanas vai 8,8 %), un pārējās tika sadalītas šādi: Parlaments (30 izmeklēšanas 
jeb 6,1 %), Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) (23 izmeklēšanas jeb 4,7 %) 
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) (23 izmeklēšanas jeb 4,7 %), Eiropas 
Investīciju banka (16 izmeklēšanas vai 3,3 %), Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) (14 izmeklēšanas jeb 2,8 %) un citas iestādes (56 izmeklēšanas jeb 11,4 %);

D. tā kā 2018. gadā ombudes pabeigtajās izmeklēšanas lietās izkristalizējās galvenie trīs 
jautājumi: pārredzamība, pārskatabildība un publiska piekļuve informācijai un 
dokumentiem (24,6 %), pakalpojumu sniegšanas kultūra (19,8 %) un rīcības brīvības 
robežu pienācīga ievērošana (16,1 %); tā kā citi jautājumi ietvēra procesuālo tiesību 
ievērošanu, piemēram, attiecībā uz tiesībām tikt uzklausītam, pamattiesībām, personāla 
atlasi, ētikas aspektiem, sabiedrības līdzdalību ES lēmumu pieņemšanā, tostarp 
pārkāpuma procedūrās, ES iepirkumu konkursu, dotāciju un līgumu pareizu finanšu 
vadību un ES personāla jautājumu labu pārvaldību;

E. tā kā savā stratēģiskajā darbā 2018. gadā Ombuda birojs uzsāka piecas jaunas 
stratēģiskas izmeklēšanas, proti, par personu ar invaliditāti ārstēšanu saskaņā ar kopīgo 
veselības apdrošināšanas shēmu, par Komisijas tīmekļa vietņu pieejamību personām ar 
invaliditāti, par Eiropas Zāļu aģentūras pirmsiesniegšanas darbībām, par to, kā Komisija 
pārzina „virpuļdurvju” situācijas attiecībā uz ES personālu, un par Padomes 
likumdošanas darba pārskatatbildību; tā kā ombude 2018. gadā uzsāka desmit 
stratēģiskas iniciatīvas: cita starpā par valodu izmantošanu ES civildienestā, ES 
civildienestā piekopotajiem uzmākšanās un aizskaršanas apkarošanas politikas 
virzieniem un bērnu migrantu aizsardzību; 

F. tā kā 2018. gadā ombude izveidoja jaunu tīmekļa vietni, kas ietver pārskatītu un 
iespējamiem sūdzību iesniedzējiem domātu, viegli lietojamu saskarni; tā kā ombudes 
„paātrinātā procedūra” attiecībā uz sūdzību izskatīšanu par publisku piekļuvi 
dokumentiem iemieso ombudes apņemšanos sniegt palīdzību un pieņemt lēmumus 
40 dienu laikā par personām, kuras lūdz palīdzību, visās 24 ES oficiālajās valodās; tā kā 
šī jaunā iniciatīva veido daļu no stratēģijas, ar ko uzlabo Ombuda biroja efektivitāti;

G. tā kā pēc ombudes ierosinātās izmeklēšanas viņa secināja, ka Padomes pārredzamības 
trūkums attiecībā uz publisku piekļuvi tās normatīvajiem dokumentiem un tās pašreizējā 
prakse lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamības nodrošināšanā — sevišķi 
COREPER sagatavošanas posmā un darba grupu līmenī — ir uzskatāmi par 
administratīvām kļūmēm;

H. tā kā ombude 2018. gadā uzsāka tās aizskaršanas un uzmākšanās apkarošanas stratēģijas 
īstenošanu, kuras sakarā viņa pārbaudīja, vai ES pārvaldē tiek īstenoti aizskaršanas un 
uzmākšanās apkarošanas politikas virzieni; tā kā ombude nolēma 2018. gadā rakstiski 
vērsties pie 26 ES iestādēm un aģentūrām, lūdzot sniegt sīkāku informāciju par 
minētajiem politikas virzieniem un to, kā tie tiks īstenoti;
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I. tā kā ombude darbojas ES tiesiskā regulējuma ietvaros saskaņā ar UNCRPD, lai 
aizsargātu, veicinātu un uzraudzītu šīs konvencijas īstenošanu ES iestāžu līmenī,

1. atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda iesniegto ziņojumu par 2018. gadu;

2. izsaka atzinību Emily O’Reilly par viņas darbu un konstruktīviem centieniem uzlabot ES 
pārvaldes kvalitāti un šīs pārvaldes iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti;

3. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt Padomes rīcībā esošo dokumentu pārredzamību un 
publisko piekļuvi tiem; uzteic ombudes darbu saistībā ar lielākas pārskatatbildības 
nodrošināšanu ES likumdošanas procesā sabiedrības priekšā;

4. prasa, lai Padome kā viena no divām Eiropas likumdošanas iestādēm savas darba 
metodes saskaņotu ar Līgumos noteiktajiem parlamentārās demokrātijas standartiem, 
nevis darbotos kā diplomātisks forums, kas neatbilst Līgumos tai paredzētajai funkcijai;

5. mudina ombudi turpināt uzraudzīt to, kā tiek īstenoti Komisijas pārskatītie 
“virpuļdurvju” noteikumi, kas stājās spēkā 2018. gada septembrī;

6. atzīst vajadzību nodrošināt pārredzamību ES lēmumu pieņemšananas procesā; atbalsta 
to, ka trīs iestāžu dienesti ir izveidojuši kopīgu likumdošanas portālu, kurš ir uzskatāms 
par lietotājiem draudzīgu līdzekli, ar kura palīdzību nespeciālisti var iegūt informāciju 
par attiecīgajā brīdī notiekošām likumdošanas procedūrām; 

7. atbalsta visu trialoga dokumentu publiskošanu galīgajā versijā; konstatē, ka spriedumā 
De Capitani lietā (T-540/15) 2018. gada martā ir teikts, ka iestādes uzskati, kas ir 
atspoguļoti “četru sleju” dokumentā, neattiecas uz vispārējo prezumpciju par 
neizpaušanu; konstatē, ka trialoga dokumentu satura jutīgā iedaba pati par sevi nav 
uzskatāma par publiskas pieejas atteikuma pietiekamu pamatu; 

8. atkārtoti norāda, ka ECB neatkarība dod Valdes locekļiem brīvību atbildīgi un 
pamatojoties uz pienācīgu pārskatatbildību lemt par dalību forumos, arī tajos, kas nav 
pieejami plašākai sabiedrībai, ja viņi uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu pēc 
iespējas labāku ECB monetārās politikas īstenošanu; konstatē ombudes 2018. gada 
5. jūlija atzinumu;

9. aicina Komisiju tās un dalībvalstu neoficiālā dialoga laikā nodrošināt pārredzamību un 
piekļuvi dokumentiem un informācijai attiecībā uz EU Pilot procedūrām, kuras skar 
saņemtos lūgumrakstus; aicina Komisiju mainīt nostāju attiecībā uz ES tiesību 
pārkāpumu izmeklēšanu un uzsākt pārkāpuma procedūras, kuru ierosināšana nav 
atkarīgas tikai no EU Pilot mehānisma;

10. uzsver, cik svarīgi ir pasākumi, kas ir veikti, lai vairotu to lēmumu pārskatatbildību, kuri 
ir pieņemti pārkāpuma procedūru ietvaros; atgādina, ka Komisija 2014. gadā Eiropas 
tīmekļa vietnē izveidoja centralizētu platformu, kas satur visaptverošu informāciju par 
pārkāpumiem; uzsver, ka Komisija Eiropas Parlamentam un sabiedrībai sniedz 
informāciju par EU Pilot mehānisma darbību un pārkāpumu lietām savos gada 
ziņojumos par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību;
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11. atbalsta ombudes apņemšanos uzlabot ES lobēšanas pārredzamību; atbalsta Komisijas 
apņemšanos īstenot pārskatītos horizontālos noteikumus par ekspertu grupām, tostarp 
attiecībā uz pārredzamību un interešu konfliktu; uzsver tādu fizisko personu un 
organizāciju reģistrēšanas svarīgumu, kas pārredzamības reģistrā pārstāv privātās 
intereses, lai iecelšanas amatā notiktu saskaņā ar horizontālajiem noteikumiem; 

12. uzsver, cik svarīga ir prakse, kas pastāv kopš 2018. gada oktobra, lai Pārredzamības 
reģistrā iekļautu to tikšanos sarakstu, kurās reģistrētās personas ir kontaktējušās ar 
Komisijas locekļiem, viņu biroju locekļiem un ģenerāldirektoru;

13. uzsver vajadzību pēc iestāžu savstarpēja nolīguma par pārredzamības reģistru, kurš 
aptvertu Eiropas Parlamentu, Komisiju un Padomi; atbalsta darbu, kas tika veikts 
2018. gada janvārī sāktajās pirmajās orientācijas sanāksmēs un sarunās;

14. ar bažām konstatē, ka pašreizējā Komisija nav ieviesusi īpašu ģenerālsekretāra iecelšanas 
procedūru, un aicina jauno Komisiju to izdarīt; 

15. atbalsta Komisijas 2018. gada 31. janvārī pieņemto jaunā Eiropas Komisijas locekļu 
rīcības kodeksa priekšlikumu; atbalsta stingrākas normas, kuras ir noteiktas jaunajā 
kodeksā, proti, obligātās paziņošanas par darbībām pēc pilnvaru termiņa beigām 
termiņa pagarināšanu un aizliegumu bijušajiem komisāriem lobēt Komisijā;

16. uzskata un ir cieši pārliecināts, ka stingri morāles un ētikas noteikumi un standarti ir 
jāpiemēro visās ES iestādēs, lai nodrošinātu godprātību un rīcības brīvības robežu 
ievērošanu; 

17. mudina ombudi uzraudzīt kopīgās veselības apdrošināšanas shēmas (JSIS) atbilstību 
UNCPRD; mudina Komisiju atjaunināt to vispārīgo īstenošanas noteikumu (GIP) 
tekstu, ar kuriem reglamentē JSIS darbību attiecībā uz personu ar invaliditāti vai smagu 
slimnieku medicīnas izdevumiem;

18. atzinīgi vērtē Ombuda balvu par labu pārvaldību, ar ko cildina ES civildienesta centienus 
rast inovatīvus veidus, kā īstenot iedzīvotājiem draudzīgus politikas virzienus;

19. mudina ombudi turpināt viņas sadarbību ar valstu ombudiem, izmantojot Eiropas 
ombudu tīklu;

20. pauž gandarījumu par ombudes un viņas līdzstrādnieku izcilo sadarbību ar Lūgumrakstu 
komiteju;

21. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju un Lūgumrakstu komitejas ziņojumu nosūtīt 
Padomei, Komisijai, Eiropas Ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī 
to ombudiem vai līdzīgām kompetentajām struktūrām.
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PASKAIDROJUMS

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā4 tika oficiāli iesniegts Eiropas 
Parlamenta priekšsēdētājam 2019. gada xxx , un ombude Emily O’Reilly Lūgumrakstu 
komiteju ar šo ziņojumu iepazīstināja 2019. gada 4. septembrī Briselē.

Ombuda pilnvaras ir nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 24. un 
228. pantā. 

Tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Ombudam ir noteiktas LESD 24. pantā, kā arī ES 
Pamattiesību hartas 43. pantā. 

Saskaņā ar LESD 228. pantu Eiropas Parlaments ievēlē Eiropas Ombudu, kas ir pilnvarots no 
jebkura Savienības pilsoņa vai fiziskas personas, kura dzīvo kādā dalībvalstī, vai no juridiskas 
personas, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, pieņemt sūdzības par Savienības iestāžu, 
struktūru, biroju vai aģentūru pieļautām administratīvām kļūmēm, izņemot kļūmes, ko, pildot 
tiesu iestādes pienākumus, ir pieļāvusi Eiropas Savienības Tiesa.

Administratīva kļūme ir slikta vai nepareiza pārvaldība. Tā rodas, ja iestāde neievēro tiesību 
aktus, labas pārvaldības principus vai cilvēktiesības.

Līgumu pašreizējās redakcijas viens no svarīgākajiem aspektiem, kas ir cieši saistīts ar 
Ombuda darbību, ir iekļauts LESD 15. pantā. Šajā pantā ir noteikts, ka Savienības iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām ir jādarbojas iespējami atklāti, lai veicinātu labu 
pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Turklāt tajā ir paredzēts arī tas, 
ka jebkuram Savienības pilsonim un jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai 
juridiskai personai, kuras juridiskā adrese ir kādā dalībvalstī, ir jābūt tiesībām piekļūt 
Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem.

Papildu svarīgais aspekts, kas ir īpaši saistīts ar Ombuda nozīmi, ir ES Pamattiesību hartas 
41. panta 1. punkts, kurā ir noteikts, ka „ikvienai personai ir tiesības uz objektīvu, godīgu un 
pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās”.

2018. gadā pie ombudes vērsās 17996 iedzīvotāji, no kuriem 14596 iedzīvotāji saņēma 
ieteikumus interaktīvajā ceļvedī Ombuda tīmekļa vietnē, savukārt uz pārējiem 
1220 informācijas pieprasījumiem Ombuda dienesti sniedza atbildi un 2180 lūgumrakstus 
ombude izskatīja kā sūdzības.

Ombude 2018. gadā kopumā izskatīja 2180 sūdzības, no kurām 880 sūdzības attiecās uz 
Ombuda pilnvaru jomu, bet 1300 sūdzības Ombuda kompetences lokā neietilpa.

Ombude 2018. gadā uzsāka 490 izmeklēšanas, no kurām 482 tika sāktas, pamatojoties uz 
sūdzībām, bet astoņas — pēc pašu iniciatīvas, un 545 izmeklēšanas tika slēgtas 
(534 ierosinātas, pamatojoties uz sūdzībām, un 11 — pēc pašu iniciatīvas). Lielākā daļa 
izmeklēšanu attiecās uz Komisiju (285 izmeklēšanas jeb 58,2 %), kam seko ES aģentūras 
(43 izmeklēšanas jeb 8,8 %), Parlaments (30 izmeklēšanas jeb 6,1 %), Eiropas Personāla 
atlases birojs (EPSO) (23 izmeklēšanas jeb 4,7 %), Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 
(23 izmeklēšanas jeb 4,7 %), Eiropas Investīciju banka (16 izmeklēšanas jeb 3,3 %), Eiropas 

4 https://europa.eu/!hh96tm



PE639.781v01-00 8/9 PR\1186177LV.docx

LV

Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (14 izmeklēšanas jeb 2,8 %) un citas iestādes 
(56 izmeklēšanas jeb 11,4 %).

Ombudes 2018. gadā pabeigtajās izmeklēšanas lietās izkristalizējās trīs galvenie jautājumi: 
pārredzamība, pārskatabildība un sabiedrības piekļuve informācijai un dokumentiem 
(20,6 %), pakalpojumu sniegšanas kultūra (16,8 %) un procesuālo tiesību ievērošana 
(16,5 %). Citi jautājumi ietvēra ētikas aspektus, sabiedrības līdzdalību ES lēmumu 
pieņemšanā, pamattiesību ievērošanu, rīcības brīvības pienācīgu izmantošanu, tostarp 
pārkāpuma procedūrās, ES iepirkuma konkursu, dotāciju un līgumu pareizu finanšu vadību, 
personāla atlasi un ES personāla jautājumu labu pārvaldību.

Savā stratēģiskajā darbā 2018. gadā Ombuda birojs uzsāka piecas jaunas stratēģiskas 
izmeklēšanas, proti, par personu ar invaliditāti ārstēšanu saskaņā ar kopīgo veselības 
apdrošināšanas shēmu, par Komisijas tīmekļa vietņu pieejamību personām ar invaliditāti, par 
Eiropas Zāļu aģentūras pirmsiesniegšanas darbībām, par to, kā Komisija pārzina 
„virpuļdurvju” situācijas attiecībā uz ES personālu, un par Padomes likumdošanas darba 
pārskatatbildību;

Ombude 2018. gadā uzsāka arī desmit stratēģiskas iniciatīvas: cita starpā par valodu 
izmantošanu ES civildienestā, ES civildienestā piekopotajiem aizskaršanas un uzmākšanās 
apkarošanas politikas virzieniem, bērnu migrantu aizsardzību un atgriešanu un „virpuļdurvju” 
noteikumiem dažādās ES iestādēs un struktūrās;

Referents uzsver, ka izmeklēšanas, kas ir saistītas ar pārredzamību un pārskatatbildību, tostarp 
par piekļuvi informācijai un dokumentiem, 2018. gadā vēl arvien veidoja lielāko daļu no 
ombudes izskatītajām lietām — 20,6 %.
2018. gads papildus tam bija iezīmīgs ar to, ka ombude izmantoja vienu no retumis 
pielietotajām pilnvarām: īpaša ziņojuma iesniegšana Eiropas Parlamentam attiecībā uz 
Padomes pārskatatbildību Eiropas Savienības Padomes priekšā. 

ES reputāciju sabiedrības acīs daļēji ir ietekmējusi „Vainīga ir Brisele” kultūra. Referents 
uzskata, ka no ES demokrātijas un informētu publisku debašu viedokļa ir svarīgi, lai šī 
sabiedrības attieksme tiktu atspēkota, un ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kā to valdības sniedz 
ieguldījumu ES tiesību aktu izstrādē. Tādēļ referents atbalsta priekšlikumu uzlabot tiesību 
aktu pārredzamību Padomē. Ombude sniedza vairākus ieteikumus Eiropas Savienības 
Padomei, lai sabiedrība ES likumdošanas procesam līdzi sekot varētu vienkāršāk: 

a) sistemātiski reģistrēt dalībvalstu valdību identitāti, kad tās izsaka savu nostāju 
Padomes darba sagatavošanas struktūrās;

b) saskaņā ar ES tiesību aktiem izstrādāt precīzus un publiski pieejamus kritērijus, kā tā 
piešķir dokumentiem “LIMITE” statusu; 

c) sistemātiski pārskatīt dokumentu “LIMITE” statusu agrīnā stadijā — pirms tiesību 
akta galīgā varianta pieņemšanas, tostarp pirms trialogu ietvaros risinātām 
neformālajām sarunām, proti, brīdī, kad Padome jau būs izstrādājusi savu sākotnējo 
nostāju attiecībā uz konkrēto likumdošanas iniciatīvu.

Referents pauž gandarījumu par būtisko un auglīgo dialogu starp ombudi un Lūgumrakstu 
komiteju, kas ir efektīva sistēma, ar kuras palīdzību kliedē sabiedrības bažas un apmierina tās 
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vajadzības pēc vadlīnijām un palīdzības: ja ombude izskata sūdzības par ES iestādēm, 
struktūrām un aģentūrām, tad Lūgumrakstu komiteja izskata lūgumrakstus par ES darbības 
jomām visā Eiropā.


