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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībai, lai garantētu spēju darboties demokrātiski, vienmēr ir bijis nepieciešams 
leģitimēt tās pilsoņus – un patlaban vēl jo vairāk, jo šī nepieciešamība pieaug. Šāda 
leģitimizācija ir tieši atkarīga no vairākiem apstākļiem, tostarp uzticības drošai un attīstošai 
vērtību sistēmai, kas aizstāv Eiropas pilsoņu pamatbrīvības.

Līdzšinējā Eiropas integrācijas procesā ir sasniegts vēsturisks starpposma mērķis, skaidrāk kā 
jebkad ir izkristalizējusies nepieciešamība Eiropas Savienībai sazināties ar tās pilsoņiem. 
Pirmām kārtām tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai jāņem vērā tās pilsoņu rūpes un jārada 
viņos pārliecība, ka ES iestādes nemitīgi cenšas attaisnot viņu cerības. Lai šiem centieniem 
varētu ticēt, tiem jāattīstās līdz ar vēsturiskās attīstības procesu un jaunajām prasībām, kuras 
jāievēro ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības saskanīgu darbību.

Eiropas Savienības institucionālā struktūra ir veidota tā, lai atspoguļotu „valstu savienības un 
pilsoņu savienības„ dubulto pamatprincipu un atbilstu tam. Savienības iestādes pārstāv gan 
valstis, gan cilvēkus. Eiropas Parlaments ir vienīgā iestāde, kas pārstāv cilvēkus. Eiropas 
ombuda kā iestādes, kas ievēro tiesiskumu, galvenais mērķis ir visos iespējamos gadījumos 
nodrošināt Eiropas Savienības iestāžu un struktūrvienību pareizu rīcību saskarsmē ar 
sabiedrības locekļiem, izrādot šiem cilvēkiem pienācīgu cieņu un tādējādi stiprinot viņu 
pārliecību par ES iestādēm un struktūrvienībām un Eiropas struktūru kopumā.

Priekšlikumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmuma 94/262/EOTK, EK, 
Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu 
izpildi, kuri iekļauti Parlamenta Reglamenta1 X pielikumā, pārskatīšanu kļūst īpaši nozīmīgi, 
ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus. Tā kā šie labojumi patiesi ļauj ombudam īstenot 
Eiropas Savienības primārajos tiesību aktos paredzētās funkcijas, tad ir svarīgi, lai tie tiktu 
pieņemti.

                                               
1 OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp. Lēmums, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. marta Lēmumu 
Nr. 2002/262/EK, EOTK, Euratom (OV L 92, 9.4.2002., 13. lpp.).
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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Iejaukšanās lietās, ko izskata tiesas

Ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) Statūtu (40. pants, 2. punkts) un Reglamenta 
(93. pants) noteikumus, iespēja iesniegt Tiesai pierādījumu var tikai veicināt tiesisko 
izmeklēšanas procesu. Nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par iejaukšanos, jo, pēc tam, kad ir 
iesniegts pieteikums, Tiesa pati lemj vai liecību izmantot, vai nē. Pretējā gadījumā to varētu 
uzskatīt par līdzvērtīgu šaubām par EKT sprieduma pamatotību.

2. Piekļuve dokumentiem

Piekļuve visiem Kopienas iestāžu rīcībā esošiem dokumentiem, bez jebkādiem izņēmumiem, 
ļauj nodrošināt to, ka ombuds ir pēc iespējas pilnīgāk informēts un tādējādi spējīgs sniegt 
atbilstošākus ieteikumus, rezultātā efektīvāk aizsargājot atsevišķus pilsoņus. Turklāt nekādā 
gadījumā ombudam nav tiesību izpaust šo dokumentu saturu.

3. Kopienas iestāžu ierēdņu sniegtās liecības

Attiecībā uz Eiropa iestāžu ierēdņu un citu darbinieku sniegtajām liecībām atbilstīgi to 
administrācijas dotajiem norādījumiem šī noteikuma redakcija varētu mazināt Kopienas 
iestāžu autoritāti, radot iespaidu, ka tām ir kas slēpjams, un neņemot vērā to apstākli, ka šo 
iestāžu uzdevums ir vai šim uzdevumam jābūt kalpot ES pilsoņiem. Ierēdņu pienākums ir 
rīkoties tikai saskaņā ar atbilstīgajiem Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem.

4. Informācija par faktiem, kas norāda uz krimināltiesību pārkāpumu

Gadījumos, kad ombuds atklāj faktus, kas norāda uz krimināltiesību pārkāpumu, nevar būt 
nekādu iebildumu pret iespēju, ka ombuds informē atbildīgo Kopienas iestādi vai pat ziņo 
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, ciktāl tas palīdz nodrošināt lielāku efektivitāti 
attiecībā uz atbildības noteikšanu un tiesvedību;

5. Sadarbība cilvēktiesību jomā

Iespējai sadarboties ar iestādēm, kas aizstāv pamattiesības, ir jābūt pašai par sevi saprotamai. 
Tomēr jāuzsver, ka šādai sadarbībai jānotiek atbilstoši nosacījumiem, kas izvirzīti Parlamenta 
lēmuma par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu 
izpildi, 5. pantā. 
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