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LÜHISELGITUS

Tagamaks oma toimimise demokraatlikkust, on Euroopa Liit alati vajanud oma kodanike 
legitimatsiooni – ja see vajadus on liidu laienedes üha suurem. See legitimatsioon sõltub 
otseselt paljudest teguritest, sealhulgas usaldusest Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi kaitsva 
turvalise ja areneva väärtuste süsteemi vastu.

Euroopa integratsiooniprotsessis on jõutud ajaloolise hetkeni, mil vajadus suhtlemiseks liidu 
ja selle kodanike vahel on muutunud selgemaks kui kunagi varem. Eelkõige tähendab see, et 
Euroopa Liit peab arvesse võtma oma kodanike muresid ja suutma kodanikke veenda selles, 
et tema institutsioonid teevad kõik, et vastata nende ootustele. Usutavuse saavutamiseks peab 
see tegevus pidama sammu ajaga ja uute nõuetega, et tagada liidu harmooniline toimimine.

Euroopa Liidu institutsiooniline struktuur on loodud peegeldama ja vastama „riikide liidu ja 
rahvaste liidu” kahesele aluspõhimõttele. Euroopa Liidu institutsioonid esindavad nii riike kui 
ka kodanikke. Euroopa Parlament on vaid üks institutsioonidest, mis esindab kodanikke.
Euroopa Ombudsmani kui institutsiooni, mille tegevust reguleerivad õigusriigi põhimõtted, 
eesmärgiks on eelkõige tagada Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste korrektne ja austav 
käitumine kodanike suhtes, millega tugevdatakse igal võimalusel usaldust nende 
institutsioonide ja asutuste, nagu ka Euroopa Liidu vastu tervikuna.

Ettepanekud vaadata läbi Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, 
Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta, nagu see 
on lülitatud Euroopa Parlamendi kodukorra X lisasse1, omandavad eeltoodu valguses erilise 
tähtsuse. Kuna need parandused annavad ombudsmanile tõhusad vahendid tegutseda nii, nagu 
Euroopa Liidu esmased õigusaktid ette näevad, on tähtis need vastu võtta. 

                                               
1 EÜT L 113, 4.5.1994, lk 15. Otsust on muudetud Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2002. aasta otsusega 
2002/262/EÜ, ESTÜ, Euratom (EÜT L 92, 9.4.2002, lk 13).
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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. Sekkumine pooleliolevatesse kohtumenetlustesse

Võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja (artikli 40 lõiget 2) ja protseduurireegleid 
(artiklit 93), saab võimalus Euroopa Kohtule tõendeid esitada vaid kiirendada kohtuliku 
uurimise protsessi. Mitte mingil juhul ei saa seda pidada sekkumiseks, sest Euroopa Kohus ise 
otsustab pärast vastavat taotlust, kas tunnistust kasutada või mitte. Vastupidisel juhul oleks 
see samaväärne Euroopa Kohtu otsuste usaldusväärsuse kahtluse alla seadmisega.

2. Juurdepääs dokumentidele

Juurdepääs eranditult kõigile ühenduse institutsioonide käsutuses olevatele dokumentidele 
võimaldab tagada, et ombudsman on nii hästi informeeritud kui võimalik ja saab seega anda 
adekvaatsemaid soovitusi, kaitstes nii konkreetseid kodanikke palju tõhusamalt. Pealegi ei 
tohi ombudsman mitte mingil tingimusel nimetatud dokumentide sisu avalikustada.

3. Ühenduse institutsioonide ametnike antud tunnistused

Mis puutub Euroopa Liidu institutsioonide ametnike ja teiste teenistujate antud tunnistustesse 
vastavalt oma administratsiooni juhenditele, võib asjaomase sätte sõnastus õõnestada 
ühenduse institutsioonide autoriteeti, luues mulje, nagu oleks neil midagi varjata, ning eirates 
tõsiasja, et nad on, või peaksid olema, kodanike teenistuses. Ametnikud peaksid olema seotud 
üksnes vastavate personalieeskirjadega.

4. Teavitamine asjaoludest, mis viitavad õigusrikkumise toimepanekule karistusõiguse 
kohaselt

Kui ombudsman paljastab asjaolud, mis viitavad õigusrikkumise toimepanekule 
karistusõiguse kohaselt, siis ei ole ühtegi veenvat vastuväidet võimalusele teavitada pädevat 
ühenduse institutsiooni või isegi OLAFit, kuivõrd see aitab tagada vastutuse jagamise ja 
õigusmõistmise suuremat tõhusust.

5. Koostöö inimõiguste vallas

Koostöö põhiõigusi toetavate institutsioonidega peaks olema võimalik enesestmõistetavalt. 
Kuid tuleks siiski rõhutada, et selline koostöö peaks toimuma tingimustel, mis on määratletud 
ombudsmani ülesannete täitmist reguleerivat korda ja üldtingimusi käsitleva parlamendi 
otsuse artiklis 5.
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