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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant užtikrinti demokratinius Europos Sąjungos veiklos principus, visada reikėjo užtikrinti 
teisėtumą jos piliečiams. O atsižvelgiant į plėtrą šis poreikis vis stiprėja. Toks teisėtumas 
tiesiogiai priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant pasitikėjimą saugia ir besivystančia 
pagrindines Europos piliečių teises puoselėjančių vertybių sistema.

Žengtas istorinis žingsnis Europos integracijos procese, nes dabar Sąjungos ir Europos 
piliečių ryšio poreikis tapo itin aiškus. Pirmiausia tai reiškia, kad Europos Sąjungai būtina 
atsižvelgti į jos piliečiams rūpimus klausimus ir sėkmingai juos patikinti, kad Sąjungos 
institucijos nuolat stengiasi patenkinti jų lūkesčius. Norint sudaryti patikimumo įspūdį, tokios 
pastangos privalo būti derinamos su istoriniais plėtros aspektais ir naujais reikalavimais, 
kuriuos būtina patenkinti norint užtikrinti darnią Sąjungos veiklą.

Europos Sąjungos institucinė struktūra yra sudaryta taip, kad galėtų atspindėti ir atitikti 
pagrindinį iš dviejų dalių susidedantį principą: „Valstybių sąjunga ir Tautų sąjunga“. 
Sąjungos institucijos atstovauja tiek valstybėms, tiek ir jų gyventojams. Europos Parlamentas
yra tik viena iš institucijų, atstovaujančių žmonėms. Pirminis Europos ombudsmeno, kaip 
įstatymais besivadovaujančios institucijos, tikslas yra užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos 
institucijų ir organizacijų veiklą, kai jos bendrauja su visuomenės nariais, parodant reikalingą 
pagarbą ir, kai tik įmanoma, kartu stiprinant jų pasitikėjimą šiomis institucijomis bei 
organizacijomis ir apskritai Europos pažiūrų sistema.

Pasiūlymai, susiję su 1994 m. kovo 9 d. Sprendimo 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl 
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, įtraukto į  
Parlamento darbo tvarkos taisyklių X priedą1, persvarstymu, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas 
pastabas, tampa ypač svarbūs. Kadangi šie pakeitimai suteikia ombudsmenui veiksmingas 
priemones veikti, kaip reikalaujama pagal Europos Sąjungos pirminės teisės aktus, juos 
svarbu patvirtinti. 

                                               
1 OL L 113, 1994 5 4, p. 15. Sprendimas iš dalies pakeistas 2002 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimu 
2002/262/EB, EAPB, Euratomas (OL L 92, 2002 4 9, p. 13).
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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į pasiūlymą dėl rezoliucijos 
įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Dalyvavimas teismuose nagrinėjamose bylose 

Atsižvelgiant į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo statutą (40 straipsnio 2 dalis) ir darbo 
tvarkos taisykles (93 straipsnis), galimybė pateikti Teisingumo Teismui įrodymus gali tik 
palengvinti teisminio nagrinėjimo procesą. Šios galimybės jokiu būdu nereikia vertinti kaip 
kišimosi, nes padavus prašymą Teismas pats sprendžia, ar atsižvelgti į šiuos parodymus, ar ne. 
Priešingu atveju tai prilygtų abejonėms dėl Teisingumo Teismo sprendimo pagrįstumo;

2. Galimybė susipažinti su dokumentais

Esant galimybei susipažinti su visais be išimties dokumentais, kuriuos turi Bendrijos 
institucijos, užtikrinamas didžiausias įmanomas ombudsmeno informuotumas ir sudaromos 
sąlygos teikti tinkamesnes rekomendacijas bei veiksmingiau ginti pavienius piliečius. Be to, 
Ombudsmenas jokiomis aplinkybėmis neturi teisės atskleisti minėtųjų dokumentų turinio;

3. Bendrijos institucijų pareigūnų parodymai

Kalbant apie Bendrijos institucijų pareigūnų ir kitų darbuotojų parodymus, duodamus 
vadovaujantis iš administracijos gaunamais nurodymais, būtina pabrėžti, kad šios nuostatos 
formuluotė gali pakenkti Bendrijos institucijų autoritetui ir sudaryti įspūdį, kad jos gali kažką 
slėpti ar nepaiso fakto, kad jos tarnauja arba turėtų tarnauti piliečiams. Pareigūnai turėtų 
laikytis tik atitinkamų Tarnybos nuostatų normų.  

4. Pranešimas apie faktus, rodančius, kad buvo padarytas nusikaltimas pagal 
baudžiamąją teisę

Kai ombudsmenas atskleidžia faktus, rodančius, kad buvo padarytas nusikaltimas pagal 
baudžiamąją teisę, negali būti prieštaraujama tam, kad būtų pranešama atsakingai Bendrijos 
institucijai arba netgi kreipiamasi į OLAF, jeigu tai padeda užtikrinti didesnį efektyvumą 
paskirstant atsakomybę ir vykdant teisingumą; 

5. Bendradarbiavimas žmogaus teisių srityje

Savaime suprantama, kad galimas bendradarbiavimas su pagrindines teises ginančiomis 
institucijomis. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad toks bendradarbiavimas turėtų vykti laikantis 
Parlamento sprendimo dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir 
bendrųjų sąlygų 5 straipsnyje nurodytų sąlygų.
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