
PR\1215484LV.docx PE657.311v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Lūgumrakstu komiteja

2020/2125(INI)

9.10.2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā
(2020/2125(INI))

Lūgumrakstu komiteja

Referente: Sylvie Guillaume



PE657.311v02-00 2/10 PR\1215484LV.docx

LV

PR_INI_AnnOmbud

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................3

PASKAIDROJUMS ...................................................................................................................8



PR\1215484LV.docx 3/10 PE657.311v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā
(2020/2125(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. panta trešo daļu un 228. pantu,

– 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 Savienības Pamattiesību hartas 11., 41., 42. un 43. pantu,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas Ombuda darbību,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu, 142. panta 2. punktu un 232. panta 1. punktu,

– ņemot vērā 2019. gada 19. februāra rezolūciju par Eiropas Ombuda stratēģisko 
izmeklēšanu O1/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo 
likumdošanas diskusiju pārredzamību (Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par 
Eiropas Savienības Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo likumdošanas 
debašu pārredzamību), 

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

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā 2020. gada 3. maijā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam oficiāli tika iesniegts 
gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā un tā kā 2020. gada 
3. septembrī Briselē ombude Emily O’Reilly iepazīstināja Lūgumrakstu komiteju ar šo 
ziņojumu;

B. tā kā Eiropas Parlaments 2019. gada 18. decembra plenārsēdē Strasbūrā atkārtoti 
ievēlēja Emily O’Reilly par Eiropas ombudi;

C. tā kā Eiropas Ombuda galvenā prioritāte ir nodrošināt pilsoņu tiesību pilnīgu ievērošanu 
un to, ka tiesības uz labu pārvaldību atbilst augstākajiem standartiem, ko sagaida no 
Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām; 

D. tā kā Ombuda kā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) ES 

1 OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
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struktūras dalībnieka loma ir aizsargāt, veicināt un uzraudzīt šīs konvencijas īstenošanu 
ES iestāžu līmenī; tā kā 2019. gadā šo struktūru vadīja Ombuds;

E. tā kā Parlaments 2019. gada 12. februārī apstiprināja projektu Eiropas Parlamenta 
regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē Ombuda 
pienākumu izpildi un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom2, un tā kā tiek gaidīts, 
ka Padome apstiprinās šo jauno regulu,

1. atzinīgi vērtē 2019. gada ziņojumu, ko iesniedzis Eiropas Ombuds;

2. apsveic Emily O’Reilly saistībā ar viņas atkārtotu ievēlēšanu par Eiropas ombudi un 
viņas izcilo darbu; atbalsta viņas apņemšanos turpināt centienus “nodrošināt, ka ES 
garantē visaugstākos pārvaldes, pārredzamības un ētikas standartus” un garantēt to 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kurus ES sniedz Eiropas iedzīvotājiem;

Pārredzamība un ētika

3. atzinīgi vērtē produktīvās attiecības ar Ombudu, kas ir nozīmīgs un neaizvietojams 
partneris Eiropas Parlamentam, kas atkārtoti ievēlēja iepriekšējo ombudi Emily O’Reilly 
uz otru pilnvaru termiņu, kā arī atbalstīja viņas priekšlikumu īpašam ziņojumam par 
pārredzamību Padomē, 2019. gada janvāra plenārsēdē ar balsu vairākumu pieņemot 
rezolūciju;

4. uzsver, cik svarīgs ir pēc iespējas augstāks Eiropas Savienības iestāžu darbības 
pārredzamības līmenis, lai iedzīvotāji varētu aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā un 
lai tiktu stiprināta viņu uzticēšanās iestādēm un viņu tuvums tām; 

5. atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda mērķi vienmēr saglabāt modrību, lai uzturētu 
visaugstākos iespējamos pārredzamības un ētikas standartus, tostarp veselības krīzes 
situācijā;

6. mudina Ombudu turpināt veicināt lielāku pārredzamību likumdošanas diskusijās 
Eiropas Savienības Padomes darba sagatavošanas struktūrās gan attiecībā uz publisku 
piekļuvi tās leģislatīvajiem dokumentiem, gan lēmumu pieņemšanas procesā, lai 
padarītu apspriedes pārredzamākas;

7. mudina Padomi ievērot Ombuda ieteikumus un prasa sistemātiski atklāt tās dalībvalstis, 
kuru valdība pauž nostāju darba sagatavošanas struktūrās; 

8. norāda, ka saskaņā ar Ombuda ieteikumiem Komisija un Padome ir saglabājušas augstu 
likumdošanas procesa pārredzamības līmeni visā sarunu gaitā par Eiropas Savienības un 
Apvienotās Karalistes attiecībām, un aicina tās saglabāt šo līmeni, sagatavojot jauno 
brīvās tirdzniecības nolīgumu;

 plašākā nozīmē aicina Komisiju pildīt savus pienākumus attiecībā uz visu ES 

2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0080.
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tirdzniecības nolīgumu ilgtspējas ietekmes novērtējumiem;

9. atgādina, ka gadu gaitā galvenā sūdzību tēma joprojām ir pārredzamība, tostarp 
piekļuve dokumentiem, un atzinīgi vērtē to, ka, veicot dažādas izmeklēšanas, Ombuds ir 
aicinājis nodrošināt publisku piekļuvi; tomēr pauž nožēlu par to, ka ne vienmēr tiek 
ievēroti Ombuda ieteikumi un ka OLAF ziņojums par Vācijas automobiļu ražotājam 
Volkswagen piešķirtā aizdevuma izmantošanu joprojām nav publicēts; mudina 
atjaunināt Eiropas Savienības tiesību aktus par piekļuvi dokumentiem (1049/2001), lai 
atvieglotu Ombuda darbu;

10. atzinīgi vērtē Ombuda atkārtotos centienus apkarot interešu konfliktus, atbalsta  interešu 
pārstāvju un Eiropadomes priekšsēdētāja sanāksmju protokolu publicēšanu pēc veiktās 
izmeklēšanas un aicina pēc iespējas drīzāk noslēgt iestāžu nolīgumu par taisnīgu un 
vērienīgu Pārredzamības reģistru;

 tomēr uzsver, ka ilgtermiņā ir jāpieņem lēmums, kas ļautu izveidot pilnībā obligātu 
interešu pārstāvju reģistru;

11. norāda, ka Komisija ir apņēmusies īstenot vairākus Ombuda priekšlikumus attiecībā uz 
“virpuļdurvju efektu”, un atbalsta ieteikumu īstenot stingrāku pieeju;

12. atgādina, ka ES publiskajā pārvaldē ir spēkā daudzi noteikumi, lai novērstu interešu 
konfliktus, un ka Eiropas Ombuda uzdevums ir nodrošināt to īstenošanu, un prasa, 
izmantojot piemērotus līdzekļus, neatkarīgi izvērtēt komisāra amata kandidātu interešu 
deklarācijas;

13. pilnībā piekrīt Ombuda secinājumam, ka Komisijas augstākā līmeņa amatpersonas 
iecelšanas procedūrā bija pieļautas četras administratīvas kļūmes, un atzinīgi vērtē to, ka 
jaunā Komisija 2019. gadā izstrādāja īpašu procedūru ģenerālsekretāra iecelšanai amatā;

14. atzinīgi vērtē to, ka Ombuds pievērš lielāku vajadzīgo uzmanību lietām, kas saistītas ar 
iepirkuma procedūrām;

15. atzinīgi vērtē to, ka Ombuds vairāk pievēršas lietām, kas saistītas ar to, kā Komisija 
pārvalda ES finansētos projektus; aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstis izmanto 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļus saskaņā ar pienākumiem, kas noteikto 
UNCRPD attiecībā uz personu ar invaliditāti patstāvīgu dzīvi;

Invaliditāte

16. atzinīgi vērtē Ombuda lomu, aizsargājot, veicinot un uzraugot to, kā ES pārvalde īsteno 
UNCRPD, un stiprinot ES darba kārtību attiecībā uz personu ar invaliditāti tiesībām;

17. atzinīgi vērtē Ombuda veikto stratēģisko izmeklēšanu par Komisijas tīmekļa vietņu 
pieejamību un Komisijas centienus ņemt vērā Ombuda ieteikumus, sniedzot vairāk 
informācijas viegli lasāmos formātos;

18. aicina Komisiju ierosināt visaptverošu, vērienīgu un ilgtermiņa Eiropas stratēģiju 
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invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. gada; 

Sūdzības

19. norāda, ka 2019. gadā Ombuds saņēma ievērojamu skaitu sūdzību no ES pilsoņiem, kuri 
dzīvo citā dalībvalstī, par to, ka viņiem bija grūtības reģistrēties un/vai balsot 2019. 
gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, un atgādina, ka tiesības balsot vēlēšanās ir 
pamattiesības, kas atzītas ES Līgumos;

20. iesaka Ombudam saglabāt modrību un apņēmību, izskatot sūdzības par pamattiesībām, 
tostarp līdztiesību, nediskrimināciju un tiesībām tikt uzklausītam, un atzinīgi vērtē 
Ombuda veikto izmeklēšanu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroju un intervijas ar 
patvēruma meklētājiem, kā arī izmeklēšanu par to, kā Komisija ir izskatījusi sūdzību par 
romu diskrimināciju Itālijā;

21. norāda, ka izmeklēšanas gadījumu skaits attiecībā uz Eiropas Personāla atlases biroju 
(EPSO) ir palielinājies no 23 izmeklēšanām 2018. gadā līdz 44 izmeklēšanām 2019. 
gadā; mudina Ombudu cieši uzraudzīt vispārējo diskriminācijas novēršanas pasākumu 
pienācīgu īstenošanu attiecībā uz darbā pieņemšanas procedūrām;

22. atzinīgi vērtē Ombuda apņemšanos nodrošināt iedzīvotāju tiesības iesaistīties 
Savienības demokrātiskajā procesā, atbalsta Ombuda pieeju atbildēt visiem, kas vēlas 
saņemt palīdzību, valodā, kurā tiek iesniegta sūdzība, aicina ES publisko pārvaldi darīt 
visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji spēj efektīvi sazināties ar to visās 24 
oficiālajās ES valodās, un atzinīgi vērtē Ombuda pamatnostādņu projektu par valodu 
lietojumu ES iestāžu tīmekļa vietnēs;

23. atzīst Eiropas valstu un reģionālo ombudu tīkla nozīmīgo ieguldījumu paraugprakses un 
informācijas apmaiņā par tā locekļu uzdevumiem un kompetencēm, kā arī par Eiropas 
Savienības tiesību aktu pareizu īstenošanu; ierosina šo tīklu ciešāk iesaistīt ES līdzekļu 
pareizas izmantošanas nodrošināšanā; ierosina, ka tas varētu arī sniegt atbalstu valsts 
vai reģionālajiem ombudiem, kuri saskaras ar spēcīgu spiedienu no savu valstu 
valdībām, jo īpaši attiecībā uz pamattiesību, tostarp LGBTI personu tiesību, 
pārkāpumiem; 

Statūti un pilnvaras

24. aicina Padomi apstiprināt pārskatītos Eiropas Ombuda statūtus, lai tā birojam 
nodrošinātu labākas spējas veicināt visaugstākos ētiskas uzvedības standartus iestādēs; 

25. mudina Eiropas Parlamentu stiprināt Eiropas ombuda amata kandidāta izvirzīšanas 
procedūru, lai balsojums Parlamenta sasaukuma sākumā  varētu notikt informētākā, 
vienotākā un strukturētākā veidā; 

26. atzinīgi vērtē ombuda piecu gadu stratēģiju “Ceļā uz 2019. gadu”, ieviešot stratēģiskāku 
pieeju labas pārvaldes veicināšanai; un sagaida, ka tiks publicēta nākotnes stratēģija, 
kurā jāņem vērā vēl nepieredzētā situācija Eiropā; 

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un šo ziņojumu Padomei, Komisijai, 
Eiropas Ombudam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī to ombudiem vai 
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PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā īpašos apstākļus saistībā ar Covid-19 pandēmiju, 2020. gada 5. maijā gada 
ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam David 
Sassoli tika oficiāli iesniegts elektroniskā veidā. Parlamenta plenārsēdē Strasbūrā 2019. gada 
18. decembrī atkārtoti ievēlētā Eiropas ombude Emily O’Reilly iepazīstināja ar ziņojumu 
Lūgumrakstu komiteju, kas ir atbildīga par attiecībām ar Ombuda institūciju, tās 2020. gada 3. 
septembra sanāksmē.

Eiropas Ombuda birojs šoruden atzīmē savu 25. gadadienu kopš Eiropas Savienības izveides 
vēl nepieredzētas veselības krīzes laikā. Eiropas Ombuda uzdevums ir nodrošināt pilsoņu 
tiesību pilnīgu ievērošanu un to, ka tiesības uz labu pārvaldību atbilst visaugstākajiem 
standartiem, ko vienmēr sagaida no Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām. 
Turklāt Ombudam ir īpaši būtiska nozīme, palīdzot Eiropas Savienības iestādēm palielināt 
atvērtību, efektivitāti un pieejamību iedzīvotājiem, lai vairotu viņu uzticēšanos ES, šādi 
veicinot pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. 

Ombuda izmantotā administratīvas kļūme definīcija, ko apstiprina Eiropas Parlaments un 
Eiropas Komisija, ir šāda: “administratīva kļūme rodas tad, ja publiska struktūra nerīkojas 
saskaņā ar tai saistošiem noteikumiem vai principiem.” Attiecībā uz iestādēm šie noteikumi 
un principi nozīmē tiesiskuma, labas pārvaldes principu un pamattiesību ievērošanu. Ombuds 
ir pilnvarots pieņemt sūdzības par administratīvām kļūmēm Eiropas Savienības iestāžu 
darbā3, un tā pilnvaru juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
228. pants. Tiesības iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam ir noteiktas LESD 24. pantā un 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 43. pantā. Visbeidzot, Pamattiesību hartas 41. pantā 
tiesības uz labu pārvaldību ir nostiprinātas kā vienas no pamattiesībām, kas ir saistošas 
Eiropas Savienības iestāžu pārvaldei, un tajā ir noteikts, ka “ikvienai personai ir tiesības uz 
objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un 
struktūrās”.

Ombuds 2019. gadā izskatīja 2201 sūdzību un sāka 456 izmeklēšanas, kuru pamatā ir 
sūdzības, kā arī divas izmeklēšanas –– pēc savas iniciatīvas.  Ombuds slēdza 552 
izmeklēšanas, kuru pamatā ir sūdzības, kā arī divas izmeklēšanas, kuras tas sāka pēc savas 
iniciatīvas.
No 458 Ombuda sāktajām izmeklēšanām 274 (59,7 %) attiecās uz Eiropas Komisiju, 33 (7,2 
%) –– uz ES aģentūrām, 54 (11,8 %) –– uz citām struktūrām, 44 (9,8 %) –– uz Eiropas 
Personāla atlases biroju (EPSO), 21 (4,6 %) –– uz Eiropas Parlamentu, 17 (3,7 %) –– uz 
Eiropas Ārējās darbības dienestu un 9 (2 %) –– uz Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai. Tā 
kā Komisija ir galvenā Savienības iestāde, kuras lēmumi tieši ietekmē iedzīvotājus, ir 
likumsakarīgi, ka par to iesniedz visvairāk sūdzību.

Referente uzsver, ka lielākā daļa 2019. gadā slēgto izmeklēšanu attiecās uz pārredzamību un 
pārskatatbildību, kā arī piekļuvi informācijai un dokumentiem (151), pakalpojumu kultūru 
(123), pienācīgu rīcības brīvības izmantošanu (111), procesuālo tiesību ievērošanu (74), labu 
personāla jautājumu pārvaldību (73), pieņemšanu darbā (69), pamattiesību ievērošanu (47), 
pareizu finanšu pārvaldību (36), ētiku (15) un sabiedrības līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas 

3 Šajā ziņojumā jēdziens “iestāde” ietver arī Savienības struktūras, aģentūras un birojus. 
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procesā (12).
Referente norāda, ka Ombuds, cik vien iespējams, cenšas panākt pozitīvu rezultātu izlīguma 
veidā, kas pieņemams gan sūdzības iesniedzējam, gan attiecīgajai iestādei. 2019. gadā 316 
lietas tika slēgtas, nekonstatējot administratīvas kļūmes, 187 lietas tika atrisinātas izlīguma 
ceļā un attiecībā uz 30 no šīm lietām Ombuds uzskatīja, ka nav pietiekama pamata turpināt 
izmeklēšanu. 

Turklāt 29 lietas tika slēgtas, attiecīgajām iestādēm adresējot kritiskus aizrādījumus, jo to 
darbībā tika konstatētas administratīvas kļūmes, un Ombuda ierosinājumi tika pieņemti 
(daļēji). Ombuds var arī izteikt papildu piezīmes, kuru mērķis nav attiecīgās iestādes 
kritizēšana. Tās ir jāuztver kā norādījumi un padomi par to, kā iestāde var uzlabot savu 
pakalpojumu. Ieteikuma projekta gadījumā attiecīgajai iestādei saskaņā ar Līgumiem ir 
pienākums triju mēnešu laikā nosūtīt Ombudam sīki izstrādātu atzinumu. 
Ja iestāde uz ieteikuma projektu nesniedz apmierinošu atbildi, Ombuds var nosūtīt īpašu 
ziņojumu Eiropas Parlamentam. Šis ziņojums ir instruments, ko Ombuds izmanto kā pēdējo 
līdzekli, izskatot lietu. Par turpmāko rīcību, piemēram, rezolūcijas pieņemšanu, lemj Eiropas 
Parlaments. Īpašie ziņojumi tiek iesniegti Lūgumrakstu komitejai, kas atbild par attiecībām ar 
Ombudu. 

2019. gada janvārī Eiropas Parlaments atbalstīja tā priekšlikumu īpašam ziņojumam (iesniegts 
2018. gadā) par pārredzamību Padomē, ar balsu vairākumu plenārsēdē pieņemot rezolūciju 
(Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par likumdošanas debašu pārredzamību Eiropas 
Savienības Padomes darba sagatavošanas struktūrās).  Šīs Eiropas Ombuda veiktās 
izmeklēšanas ir nozīmīgas, lai, no vienas puses, atrisinātu konstatētās problēmas un pastāvīgi 
uzlabotu Eiropas Savienības iestāžu pārvaldību, un, no otras puses, atskaitītos Eiropas 
iedzīvotājiem un uzturētu vai stiprinātu viņu uzticēšanos Savienībai un iestādēm, kas to vada. 

Tādēļ referente atzinīgi vērtē Ombuda iniciatīvas, kuru mērķis ir informēt plašāku sabiedrību 
un nodrošināt, ka iestādes mācās no savām kļūdām, un uzsver, ka Ombuds katru gadu savā 
tīmekļa vietnē publicē pētījumu par to, kā iestādes rīkojušās pēc kritisko aizrādījumu 
saņemšanas, aicinot iestādes uz tiem reaģēt.

Referente arī uzteic Eiropas Ombuda biroju par tā centieniem 2019. gadā pastiprināt saziņu 
tiešsaistē, regulāri atjauninot savu tīmekļa vietni un tās sākumlapā izceļot sekmīgas 
izmeklēšanas gadījumus. Tādējādi sabiedrībai tiek nodrošināta viegli saprotama informācija 
par Ombuda darbību. Informācija par Eiropas Ombuda darbību sociālajos tīklos (Twitter, 
LinkedIn un Instagram) arī palīdz uzlabot Ombuda darba pamanāmību un izpratni par to.  
Šie saziņas pasākumi veicina pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas projektā. Šajā 
sakarībā referente uzsver Ombuda centienus veicināt pārdomas par iedzīvotāju līdzdalību 
demokrātiskajos procesos un iekļautības uzlabošanu iestādēs. 

2019. gadā, ko iezīmēja Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Ombuds kā Eiropas ombudu tīkla 
loceklis piedalījās ikgadējā konferencē, kura notika 2019. gada aprīlī Briselē un kurā 
piedalījās šā tīkla locekļi un ES iestāžu un citu organizāciju pārstāvji, un kurā dalībnieki 
centās rast veidus, kā stiprināt iedzīvotāju līdzdalību demokrātiskajā procesā. Tīkla locekļi 
apsprieda jaunas iniciatīvas par sabiedrības mobilizēšanu un līdzdalību pilsoniskajā dzīvē un 
to, kā esošajām struktūrām un iestādēm būtu tām jāpielāgojas, jo īpaši attiecībā uz ombudu 
lomu. 
Visbeidzot, Eiropas Ombuds 2019. gadā arī vadīja ES struktūru ANO Konvencijas par 
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personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas aizsardzībai, veicināšanai un uzraudzībai. Šīs 
struktūras locekļi ir arī Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja un Nodarbinātības un 
sociālo lietu komiteja, Pamattiesību aģentūra, Eiropas Komisija un Eiropas Vecāka 
gadagājuma cilvēku forums. Kā viens no šīs struktūras dalībniekiem Ombuds aizsargā, 
veicina un uzrauga ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu ES 
pārvaldē. 
Ombuds ar Eiropas Invaliditātes foruma, Eiropas Parlamenta un ES Pamattiesību aģentūras 
atbalstu strādāja pie jaunām idejām, kas jāiesniedz Eiropas Komisijai, lai pieņemtu 
vērienīgāku un visaptverošāku Eiropas Invaliditātes stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada. 
Ombuds sekoja līdzi tam, kā tiek ievēroti tā ieteikumi par uzlabojumiem saistībā ar 
stratēģisko izmeklēšanu par Komisijas tīmekļa vietņu un personām ar invaliditāti paredzētu 
tiešsaistes rīku pieejamību.

Attiecībā uz Eiropas ombuda ievēlēšanu referente aicina Eiropas Parlamentu apsvērt veidus, 
kā stiprināt izvirzīšanas procesu, lai ombuda ievēlēšana Parlamenta sasaukuma sākumā varētu 
notikt pārredzamāk, vienotāk un sakārtotāk.


