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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi otsus, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani 
kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja üldiste tingimuste kohta
(2006/2223(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa ombudsmani 11. juuli 2006. aasta kirja parlamendi presidendile;

– võttes arvesse parlamendi presidendi 21. septembri 2006. aasta kirja 
põhiseaduskomisjonile;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 195 lõiget 4;

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artikli 107d lõiget 4;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani 
kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja üldiste tingimuste kohta1, nagu need on 
lisatud parlamendi kodukorra X lisasse;

– võttes arvesse kodukorra artikli 45 lõiget 2;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning petitsioonikomisjoni 
arvamust (A6-0000/2008),

1. võtab vastu lisatud otsuse, millega muudetakse parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 
94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja 
üldiste tingimuste kohta;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile EÜ 
asutamislepingu artikli 195 lõike 4 rakendamise eesmärgil;

3. teeb presidendile ülesandeks tagada, et lisatud otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 
aegsasti pärast komisjoni arvamuse ja nõukogu heakskiidu saamist.

                                               
1  EÜT L 113, 4.05.1994, lk 15. Otsust on muudetud otsusega 2002/262/EÜ, ESTÜ, Euratom (EÜT L 92, 
9.4.2002, lk 13).
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LISA

Euroopa Parlamendi otsus,
millega muudetakse parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom 

ombudsmani kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja üldiste tingimuste kohta

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ja eelkõige selle artikli 195 lõiget 4;

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut ja eelkõige selle artikli 107d 
lõiget 4;

võttes arvesse oma ... vastu võetud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 
94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja 
üldiste tingimuste kohta;
võttes arvesse komisjoni arvamust;

nõukogu heakskiidul,

ning arvestades, et:

(1) põhiõiguste hartaga1 tunnustatakse õigust heale haldusele Euroopa kodanike põhiõigusena;

(2) kodanike usaldus ombudsmani suutlikkuse vastu viia läbi väidetavate haldusliku omavoli 
juhtumite põhjalikke ja erapooletuid uurimisi on aluseks ombudsmani edukale tegevusele;

(3) ombudsmani põhikirja oleks soovitav kohandada, et välistada mis tahes ebakindlus 
ombudsmani suutlikkuse suhtes viia läbi väidetavate haldusliku omavoli juhtumite põhjalikke 
ja erapooletuid uurimisi;

(4) ombudsmani põhikirja oleks soovitav kohandada, et võtta arvesse nende õigusnormide või 
pretsedendiõiguse võimalikku arengut, mis seonduvad Euroopa Liidu organite ja asutuste 
menetlusse astumisega Euroopa Kohtus läbivaatamisel olevates kohtuasjades;

(5) ombudsmani põhikirja oleks soovitav kohandada, et võtta arvesse viimastel aastatel 
toimunud muutusi Euroopa institutsioonide või Euroopa Liidu finantshuvide vastaste pettuste 
vastu võitlevate ametite rollis, eelkõige Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) loomist, et 
võimaldada ombudsmanil edastada nimetatud institutsioonidele või ametitele teavet, mis 
kuulub nende võimupiirkonda;

(6) soovitav on võtta meetmed, et võimaldada ombudsmanil arendada koostööd sarnaste 
institutsioonidega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, ning riiklike või rahvusvaheliste 

                                               
1 2001. aasta põhiõiguste harta, mille Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitas 12. detsembril 2007 
Strasbourgis.
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institutsioonidega ka sel juhul, kui nende tegevuse ulatus on laiem kui Euroopa Ombudsmanil 
(nt inimõiguste kaitse), sest niisugune koostöö võib aidata suurendada ombudsmani töö 
tõhusust;

(7) Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping kaotas kehtivuse 2002. aastal,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom esimest volitust, põhjendust 3, artikli 1 lõiget 1, artikli 1 
lõiget 3, artikli 3 lõike 2 esimest ja viiendat lõiku, artiklit 4 ja artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

Ombudsmani põhikiri Muudatusettepanek

Muudatusettepanek 1
Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa ühenduste 
asutamislepinguid ja eelkõige Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 195 
lõiget 4, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse 
asutamislepingu artikli 20d lõiget 4 ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artikli 107d lõiget 4;

võttes arvesse Euroopa ühenduste 
asutamislepinguid ja eelkõige Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 195 
lõiget 4 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artikli 107d lõiget 4;

Selgitus

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping kaotas kehtivuse 2002. aastal, seega on 
viited mainitud lepingu sätetele aegunud ning need tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 3

ombudsmanil, kes võib tegutseda ka omal 
algatusel, peab olema juurdepääs kogu 
teabele, mis on vajalikud tema kohustuste 
täitmiseks; selle eesmärgi saavutamiseks 
on ühenduse institutsioonid ja organid 
kohustatud andma ombudsmanile tema 
nõudel mistahes teavet, mida ta neilt 
nõuab, välja arvatud kui nõutud teave on 
põhjendatud alustel salastatud, ning 
arvestades, et ombudsman on kohustatud 

ombudsmanil, kes võib tegutseda ka omal 
algatusel, peab olema juurdepääs kogu 
teabele, mis on vajalik tema kohustuste 
täitmiseks; selle eesmärgi saavutamiseks 
on ühenduse institutsioonid ja organid 
kohustatud andma ombudsmanile tema 
nõudel mis tahes teavet, mida ta neilt 
nõuab; ning arvestades, et ombudsman on 
kohustatud sellist teavet mitte 
avalikustama; liikmesriikide ametiasutused 
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sellist teavet mitte avalikustama; 
liikmesriikide ametiasutused on kohustatud 
andma ombudsmanile vajalikku teavet, 
välja arvatud juhul, kui vastav teave on 
tunnistatud seaduste või määruste alusel 
salajaseks või kui teabe edastamine on 
vastavate sätete alusel keelatud; kui 
ombudsman leiab, et ta ei saa soovitud abi, 
informeerib ta sellest Euroopa Parlamenti, 
mis võtab kasutusele vastavad meetmed;

on kohustatud andma ombudsmanile 
vajalikku teavet, välja arvatud juhul, kui 
vastav teave on tunnistatud seaduste või 
määruste alusel salajaseks või kui teabe 
edastamine on vastavate sätete alusel 
keelatud; kui ombudsman ei saa vajalikku
abi, teavitab ta sellest Euroopa Parlamenti, 
kes võtab asjakohased meetmed;

Selgitus

Et viia käesoleva põhjenduse sõnastus kooskõlla artikli 3 lõike 2 esimese lõiguga 
muudatusettepanekus 5.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 1

1. Käesolev otsus määrab kindlaks 
ametijuhendi ja üldised tingimused, mis 
reguleerivad ombudsmani kohustuste 
täitmist, kooskõlas Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 195 lõikega 4, 
Euroopa Söe- ja Teraseühenduse 
asutamislepingu artikli 20d lõikega 4 ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artikli 107d lõikega 4.

1. Käesoleva otsusega määratakse kindlaks 
ametijuhend ja üldised tingimused, mis 
reguleerivad ombudsmani kohustuste 
täitmist, kooskõlas Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 195 lõikega 4 ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artikli 107d lõikega 4.

Selgitus

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping kaotas kehtivuse 2002. aastal, seega on 
viited mainitud lepingu sätetele aegunud ning need tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 lõige 3

3. Ombudsman ei või sekkuda
pooleliolevasse kohtumenetlusse ega seada 
kahtluse alla kohtuotsuse õigsust. 

3. Piiramata Euroopa Ühenduste Kohtu 
põhikirja artikli 40 teise lõigu 
kohaldamist, ei või ombudsman astuda
läbivaatamisel olevates asjades menetlusse
ega seada kahtluse alla kohtuotsuse 
õigsust.
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Selgitus

Järgides küll üldpõhimõtet, et ombudsman ei astu läbivaatamisel olevas asjas menetlusse, on 
siiski soovitav tunnistada, et ta võib mis tahes kohtuasjas Euroopa Kohtu menetlusse astuda 
tehnilises mõttes, kooskõlas rangete tingimustega, mis on kehtestatud Euroopa Ühenduste 
Kohtu põhikirja asjakohaste eeskirjadega.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõike 2 esimene lõik

2. Ühenduse institutsioonid ja asutused on 
kohustatud andma ombudsmanile viimase 
poolt nõutud teavet ja võimaldama talle 
juurdepääsu asjaomastele dokumentidele. 
Nad võivad keelduda ainult juhul, kui 
nõutud teave on põhjendatud alustel 
salastatud.

2. Ühenduse institutsioonid ja asutused on 
kohustatud andma ombudsmanile viimase 
poolt nõutud teavet ja võimaldama talle 
juurdepääsu asjakohastele dokumentidele.

Selgitus

Projekti praegune sõnastus võib vähendada kodanike usku ombudsmani tegevusse ning tuleks 
seetõttu välja jätta. Pealegi lasub nii ombudsmanil kui ka tema töötajatel vaikimiskohustus (vt 
allpool artikli 4 lõike 1 muudatusettepanekut 7).

Muudatusettepanek 6
Artikli 3 lõike 2 viies lõik

Ühenduse institutsioonide ja asutuste 
ametnikud ning teised teenistujad peavad 
ombudsmani nõudel andma tunnistusi. Nad 
annavad oma tunnistuse oma asutuse 
nimel ja selle juhiste kohaselt ning jäävad
seotuks ametisaladuse hoidmise 
kohustusega.

Ühenduse institutsioonide ja asutuste 
ametnikud ning teised teenistujad peavad 
ombudsmani nõudel andma tunnistusi. Nad 
peavad järgima personalieeskirjade 
asjakohaseid sätteid, eelkõige jääma
seotuks ametisaladuse hoidmise 
kohustusega.

Selgitus

Välja jäetud lause võinuks vähendada avalikkuse usaldust ombudsmani suutlikkuse vastu viia 
läbi põhjalikke uurimisi, kuna seda võidaks tõlgendada kui ametnikele antud luba 
ombudsmanile tõtt mitte avaldada. Personalieeskirjadega kehtestatud kohustusi tuleb aga 
asjakohaselt arvestada.

Muudatusettepanek 7
Artikkel 4
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1. Ombudsman ja tema personal, kelle
suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklit 287, Euroopa Söe-
ja Teraseühenduse asutamislepingu 
artikli 47 lõiget 2 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 194, on kohustatud mitte 
avalikustama teavet ja dokumente, mis 
saavad neile teatavaks uurimiste käigus. 
Nad on kohustatud käsitlema teavet, mis 
võiks kahjustada kaebuse esitanud isiku või 
teiste sellega seotud isikute huve, 
konfidentsiaalselt, välja arvatud lõikes 2 
toodud juhtudel.

1. Ombudsman ja tema personal, kelle 
suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklit 287 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
artiklit 194, on kohustatud mitte 
avalikustama teavet ja dokumente, mis 
saavad neile teatavaks uurimiste käigus. 
Nad on kohustatud käsitlema tundlikku 
teavet ja dokumente ning igasugust teavet, 
mis võiks kahjustada kaebuse esitanud 
isiku või teiste sellega seotud isikute huve, 
konfidentsiaalselt, välja arvatud lõikes 2 
toodud juhtudel.

2. Kui uurimise käigus selguvad asjaolud, 
mis võivad ombudsmani arvates seonduda 
karistusõigusega, peab ombudsman 
Euroopa ühenduste juures tegutsevate 
liikmesriikide alaliste esinduste kaudu 
viivitamatult teavitama sellest pädevaid 
siseriiklikke ametiasutusi, ja vajaduse 
korral ka ühenduse institutsiooni, mille
alluvusse kõnealune ametnik või teenistuja 
kuulub. Vastav institutsioon võib vajaduse 
korral kohaldada Euroopa ühenduste 
privileegide ja immuniteetide protokolli 
artikli 18 teist lõiget. Ombudsman võib 
samuti teavitada asjaomast ühenduse 
institutsiooni või asutust asjaoludest, mis 
viitavad selle institutsiooni või asutuse 
personali liikme poolsele 
distsiplinaareeskirjade rikkumisele. 

2. Kui uurimise käigus selguvad asjaolud, 
mis võivad ombudsmani arvates seonduda 
karistusõigusega, peab ombudsman 
Euroopa ühenduste juures tegutsevate 
liikmesriikide alaliste esinduste kaudu 
viivitamatult teavitama sellest pädevaid 
siseriiklikke ametiasutusi, või vajaduse 
korral ka ühenduse institutsiooni või 
asutust, mille alluvusse kõnealune ametnik 
või teenistuja kuulub. Vastav institutsioon 
võib vajaduse korral kohaldada Euroopa 
ühenduste privileegide ja immuniteetide 
protokolli artikli 18 teist lõiget. 
Ombudsman võib samuti teavitada 
asjaomast ühenduse institutsiooni või 
asutust asjaoludest, mis viitavad selle 
institutsiooni või asutuse personali liikme 
poolsele distsiplinaareeskirjade 
rikkumisele.

Selgitus

Ombudsman ja tema personal on nagunii kohustatud mitte avalikustama uurimiste käigus 
saadud teavet. Esimese lõike muudatusettepaneku eesmärk on nimetatud kohustust tugevdada 
ka tundliku teabe suhtes. Teises lõikes on eesmärgiks selgitada, et ombudsmanil on valida, 
kas ta teavitab siseriiklikke ametiasutusi või Euroopa institutsioone ja asutusi oma tegevuse 
käigus selgunud asjaoludest, mis võivad seonduda liidu finantshuve kahjustava kriminaalse 
tegevuse või pettuste või korruptsiooniga.

Muudatusettepanek 8
Artikkel 5
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Ombudsmani uurimiste tõhustamiseks ning 
talle kaebusi esitanud isikute õiguste ja 
huvide parema kaitse tagamiseks võib 
ombudsman teha koostööd liikmesriikide 
samalaadsete ametiasutustega, järgides 
seejuures kehtivat siseriiklikku õigust. 
Ombudsman ei või sellega seoses välja 
nõuda dokumente, millele tal artikli 3 
alusel juurdepääs puudub.

Ombudsmani uurimiste tõhustamiseks ning 
talle kaebusi esitanud isikute õiguste ja 
huvide parema kaitse tagamiseks võib 
ombudsman teha koostööd liikmesriikide 
samalaadsete ametiasutustega, järgides 
seejuures kehtivat siseriiklikku õigust. 
Ombudsman ei või sellega seoses välja 
nõuda dokumente, millele tal artikli 3 
alusel juurdepääs puudub. Ombudsman 
võib samadel tingimustel teha koostööd 
teiste institutsioonidega inimõiguste 
edendamise ja kaitse eesmärgil.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse võimaldada ombudsmani koostööd ka muude 
inimõiguste valdkonnas tegutsevate riiklike või rahvusvaheliste institutsioonidega.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel
president
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SELETUSKIRI

Euroopa Ombudsman hr Diamandouros palus oma 11. juuli 2006. aasta kirjas president 
Pötteringile, et Euroopa Parlament algataks menetluse ombudsmani põhikirja mitme sätte 
muutmiseks, mille praegune sõnastus ei ole tema arvates kõige asjakohasem. 

Käesolev palve käsitles järgmisi punkte:

1. ombudsmani voli astuda Euroopa Ühenduste Kohtus läbivaatamisel olevas kohtuasjas 
menetlusse (artikli 1 lõige 3); 

2. juurdepääs institutsioonide dokumentidele (artikli 3 lõike 2 esimene lõige);
3. ametnike tunnistused (artikli 1 lõike 3 viies lõige);
4. karistusõigusega seonduda võivad asjaolud (artikli 4 lõige 2); 
5. koostöö inimõiguste või põhiõiguste valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste 

institutsioonidega (artikkel 5).

Mõningaid nimetatud probleeme käsitleti parlamendis juba 2001. aastal toonase ombudsmani 
hr Södermani algatusel. Parlament võttis 6. septembril 2001. aastal Teresa Almeida Garretti 
koostatud põhiseaduskomisjoni raporti alusel vastu resolutsiooni, mis sisaldas mitut hr 
Diamandourose ettepanekutega üsna sarnast muudatusettepanekut. Tollal näis, et kokkulepe 
nõukoguga komisjoni toetusel on saavutatav, kuid läbirääkimised jäid lõpetamata, sest hr 
Södermani mandaat aegus.

1. Ombudsmani voli astuda Euroopa Ühenduste Kohtus läbivaatamisel olevas 
kohtuasjas menetlusse

Ombudsmani põhikirja artikli 1 lõikega 3 nähakse ette, et ombudsman ei või sekkuda 
pooleliolevasse kohtumenetlusse ega seada kahtluse alla kohtuotsuse õigsust. Põhimõtteliselt 
peaks nimetatud säte vastama Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 195 teisele lõigule, 
milles sätestatakse, et ombudsman ei tohi tegutseda siis, kui väidetavad faktid on või on olnud 
kohtumenetluse objektiks. Ombudsman väidab oma kirjas, et artikli 1 lõike 3 tõlgendus võib 
olla vaieldav, ning palub parlamendil tõlgendada seda viisil, mis kinnitab, et ombudsman ei 
tohi tegeleda kohtule esitatud või kohtus käsitletavate asjadega, ent võib tehnilises mõttes 
kohtuasjas siiski menetlusse astuda. Hr Diamandourose arvates on seda võimalik saavutada, 
kui jätta lõikest 3 välja lause „... sekkuda pooliolevasse kohtumenetlusse...” ning lisada lõige 
4, milles nähakse ette, et Ombudsman võib astuda Euroopa Ühenduste Kohtus läbivaatamisel 
olevas asjas menetlusse.

Hiljem on hr Diamandouros oma palvet täiendavalt selgitanud põhiseaduskomisjonis, 
petitsioonikomisjonis ja Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallströmile saadetud 
kirjas, mille koopia sai ka parlamendi president.

Selgituste kohaselt kaalub ta Euroopa Kohtu menetlusse sekkumist tehnilises mõttes üksnes 
vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja ja protseduurireeglitega kehtestatud eeskirjadele, mis 
käsitlevad nn kolmandate isikute sekkumist. Ta kavandab täiendavalt, et ombudsman astuks 
ainult nende asjade menetlusse, milles tõstatatakse üleüldise tähtsusega õigusküsimusi ning 
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mis on olulised tema kohustuste seisukohast (nt asjad, mis käsitlevad hea halduse põhiõiguse 
kohaldamisala ja sisu).

Euroopa Ombudsmani ülesanne on leida rahuldav kohtuväline lahendus halduslikule 
omavolile, vahendades kodanikke ja administratsiooni. Ombudsmani tegevus on oma 
olemuselt kodanike õiguste ja hea halduse kohtuvälise kaitse vahend. See on ka põhjus, miks 
ombudsmanil on keelatud minna kohtusse või astuda kohtus läbivaatamisel olevasse 
menetlusse, maxime asjades, kus ta viib läbi või on läbi viinud uurimisi. Selles mõttes on 
piisav, kui jätta alles üldine keeld ombudsmanil astuda läbivaatamisel olevas kohtuasjas 
menetlusse. 

Hoopis teine asi on menetlusse astumine tehnilises mõttes, nagu see on sätestatud Euroopa 
Ühenduste Kohtu põhikirja artiklis 40. Nimetatud sätete kohaselt on tehnilises mõttes 
menetlusse astuja kas liikmesriik või institutsioon (esimene lõik) või isik, kel on põhjendatud 
huvi asja vastu. Ombudsmani menetlusse astumist võiks pidada esimese lõigu 
kohaldamisalasse kuuluvaks, kui tõlgendada terminit institutsioonid laiemalt. Teise lõigu 
puhul tekitab raskusi vajadus tõendada ombudsmani huvi kohtusse esitatud asja vastu, kuna ei 
ole lihtne kujutleda ombudsmani muud huvi kohtuasja vastu kui taotlust, et austataks õigust 
heale haldusele. Kaalugem aga võimalust, et ombudsmani – nagu ka mis tahes muu avalik-
õigusliku üksuse – arvates võivad tema teadmised kõnealuses kohtuasjas käsitletava kohta 
aidata kohtul otsust teha. Antud juhul toimib menetlusse astuja peaaegu nagu amicus curiae, 
ja tal puudub konfliktis isiklik huvi. Loomulikult ei saa taolist tehnilist menetlusse astumist 
toimuda juhtudel, kui ombudsman on eelnevalt korraldanud uurimisi, sest sellega rikutaks EÜ 
asutamislepingu artiklis 195 sätestatud põhimõtet. Pealegi taotletakse tehnilises mõttes 
menetlusse astumiseks luba Euroopa Kohtu presidendilt, kes otsustab ainuisikuliselt, kas 
antud huvi on asjakohane ning menetlusse astumine on sobiv ja võimalik. 

Antud mõttes on isegi põhjendatud, et ombudsmanil on kas institutsioonina laiemas 
tähenduses või eraõigusliku isiku või avalik-õigusliku üksusena juba praegu õigus astuda 
Euroopa Kohtus menetlusse. Kohus on seda õigust tunnistanud näiteks Euroopa 
Andmekaitseinspektori puhul. Tunnistades nimetatud võimalust ombudsmani põhikirjas, 
selgitataks ombudsmani tegevuse ulatust ning samas ka piirataks seda. Nõuetekohaselt võiks 
seda teha, lisades konkreetse viite Euroopa Kohtu põhikirja ülalmainitud sätetele.

Tuleks arvestada, et selle õiguse tunnistamine on kooskõlas Lissaboni lepinguga ettenähtud 
arenguga. Lepingule lisatud protokollis 11 muudetakse Euroopa Kohtu põhikirja artikli 40 
teist lõiku, et laiendada liikmesriikide õigust menetlusse astuda ka liidu organitele ja 
asutustele:

Sama õigus on liidu organitel ja asutustel ja igal isikul, kes tõendab oma põhjendatud huvi 
Euroopa Kohtusse esitatud kohtuvaidluse lahenduse vastu. Füüsilised või juriidilised isikud ei 
või liikmesriikidevahelistes, liidu institutsioonide vahelistes või liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide vahelistes kohtuvaidlustes menetlusse astuda.

Raske on vaidlustada tõsiasja, et ombudsman kuulub nende organite ja asutuste hulka, kellele 
ülalmainitud uues artiklis viidatakse, ja et seega tunnistatakse ombudsman sama artikliga 
kehtestatud tingimustel võimalikuks menetlusse astujaks.
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2. Juurdepääs dokumentidele ja teabele 

Ombudsmani põhikirja artikli 3 lõikes 2 sätestatakse:

2. Ühenduse institutsioonid ja asutused on kohustatud andma ombudsmanile viimase poolt 
nõutud teavet ja võimaldama talle juurdepääsu asjaomastele dokumentidele. Nad võivad 
keelduda ainult juhul, kui nõutud teave on põhjendatud alustel salastatud.

Ombudsman nõuab oma kirjas, et viimane lause, milles viidatakse piiratud juurdepääsule 
teabele, jäetaks välja, kuna see võib vähendada avalikkuse usaldust ombudsmani suutlikkuse 
vastu viia läbi põhjalikke uurimisi. 

On ilmselge, et ombudsman vajab juurdepääsu asjassepuutuvale teabele, et teha põhjendatud 
otsus kodanike kaebuste sisu kohta.

Ombudsman rõhutab, et siiani ei ole institutsioonid kordagi keelanud juurdepääsu 
asjakohastele dokumentidele ega teabele, kuid ta on arvamusel, et kõnealune lause võib 
praegusel kujul tekitada konflikte ja vähendada avalikkuse usaldust ombudsmani tegevuse 
vastu. 

Lisaks on sõnastus, et institutsioonid võivad ombudsmanile keelata juurdepääsu põhjendatud 
alustel salastatud dokumentidele, mida ta vajab, et kujundada arvamus töökorralduse käigus 
võetud meetmete asjakohasuse kohta, liiga ebamäärane ja jätab institutsioonidele liiga suure 
varu omapoolseks hinnanguks. Ombudsmani teabele juurdepääsu kitsendus peaks põhinema 
rangetel õiguslikel kriteeriumidel ega tohiks koosneda avatud klauslist, mis jätab haldusele 
võimaluse ise määratleda juhtumeid, mille puhul tuleks kohaldada konfidentsiaalsust. Teiselt 
poolt aga ei ole selge, millised on need põhjendatud alused, mis põhjendavad salajast teavet, 
mida haldus ombudsmanist eemale hoiab, kuna nii ombudsman kui ka tema personal on 
seotud sama ametisaladuse hoidmise kohustusega nagu institutsioonidki. Rääkimata sellest, et 
ombudsmani jõupingutused hea halduse parendamiseks on samuti institutsioonide huvides. 

Sellest vaatenurgast näib lõike 2 viimases lõigus kehtestatud piirang ebasoovitavana ning 
ombudsmani vastu põhjendamatut usaldust tekitava märgina. Seepärast oleks kohane 
kõnealune lause välja jätta. Loomulikult ei tähenda see, et tundliku teabe suhtes juba 
kohaldatavat erimenetlust tulevikus ei järgitaks (näiteks on ainult ombudsmanil, mitte tema 
personalil, juurdepääs teatud salajastele dokumentidele, mida ta võib lugeda, kuid mille 
koopiat ta ei tohi kaasa võtta jne).

Sarnane parandus tehakse ka ombudsmani põhikirja preambulis.

Täiendavalt oleks kohane tugevdada sätteid, milles kehtestatakse, et ombudsman ja tema 
personal on kohustatud mitte avalikustama teavet, mis saab neile teatavaks uurimiste käigus, 
täpsustamaks, et nad käsitlevad konfidentsiaalselt mis tahes tundliku dokumendi sisu, nii nagu 
see on ette nähtud määruses (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele1, või teavet (ombudsmani põhikirja artikli 4 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
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lõige 1).

Tuleks märkida, et parlament on kõnealust küsimust käsitlenud 2001. aastal, ülalmainitud 6. 
septembri resolutsiooni raames. Tollal võttis parlament vastu lõike 2 sarnase paranduse, ja ka 
teised eelmise ombudsmani hr Södermani pakutud parandused, mida hr Diamandouros ei ole 
uuesti esildanud. Eelkõige puudutasid need liikmesriikidest pärit dokumente. Kuna hr 
Diamandouros rõhutas põhiseaduskomisjonis, et ta ei näe vajadust parandada nimetatud 
eeskirju, mis on liikmesriikide jaoks üsna tundlik teema, ei ole ka parlamendil tarvis tollaseid 
parandusi taas käsitleda.

3. Ametnike tunnistused

Ombudsmani põhikirja artikli 3 lõike2 viimases lõigus sätestatakse:

Ühenduse institutsioonide ja asutuste ametnikud ning teised teenistujad peavad ombudsmani 
nõudel andma tunnistusi. Nad annavad oma tunnistuse oma asutuse nimel ja selle juhiste 
kohaselt ning jäävad seotuks ametisaladuse hoidmise kohustusega.

Ombudsman väljendab oma kirjas arvamust, et nimetatud artikli viimane lause sisaldab 
segaseid tingimusi, mida avalik arvamus võib tõlgendada nii, et tunnistaja ei pea alati tõtt 
rääkima. Samuti võib see mõjutada kodanike usaldust ombudsmani suutlikkuse vastu viia läbi 
põhjalikke uurimisi. Sestap teeb hr Diamandourose ettepaneku lause välja jätta.

Õigupoolest on üsna keeruline selgitada avalikkusele, miks peaksid ametnikud andma 
ombudsmanile tunnistust oma asutuse nimel ja selle juhiste kohaselt, mitte aga oma teadmiste 
põhjal asjaolude kohta, mida ombudsman uurib. Seda võib isegi tõlgendada nii, et neil on voli 
ombudsmanile valetada, kui neile on antud vastavad juhised. Selline standard ei vasta 
kindlasti tänapäevase avatud halduse nõudmistele ega hea halduse põhimõtte nõuetele, mida 
tunnistatakse kui Euroopa kodanike põhiõigust (Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41). 
Järelikult tuleks kõnealune lause kindlasti välja jätta.

Teise tingimuse puhul – ametnikud jäävad tunnistust andes seotuks ametisaladuse hoidmise 
kohustusega – tuleb meeles pidada, et vastavalt personalieeskirjadele kehtib see kohustus ka 
siis, kui ametnikud annavad tunnistust kohtutes. Sel põhjusel näib asjakohane jätta nimetatud 
tingimus ombudsmani nõudel tunnistuste andmiseks paika, kui viidatakse avalike teenistujate 
tavapärastele kohustustele.

Eelmine ombudsman hr Söderman esitas tegelikult juba kõnealuse sätte sarnase paranduse 
2001. aastal, ja see võeti parlamendis vastu. Parlamendi 2001. aasta ülalmainitud 
resolutsioonis, mis järgnes toonase ombudsmani ettepanekutele, mindi koguni kaugemale, 
lisades lause, kus rõhutati, et nad [ametnikud] peavad andma täielikku ja tõest teavet. Hr 
Diamandouros ei nõua praeguse artikli 3 lõike 2 teises lõigus sellesarnast parandust ja ei näi, 
et see tuleks lisada.

                                                                                                                                                  
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
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4. Teave võimaliku kriminaalse või ebaseadusliku tegevuse kohta

Hr Diamandouros paneb samuti ette muuta ombudsmani põhikirja artiklit 4, et anda 
ombudsmanile teatav kaalutlusõigus ametiasutuste valikul, keda ta teavitab uurimise käigus 
selgunud asjaoludest, mis võivad tema arvates seonduda karistusõigusega. Ta esildab, et 
artikli 4 praeguse sõnastusega ette nähtud pädevate siseriiklike ametiasutuste teavitamise 
asemel võimaldataks ombudsmanil valida siseriiklike ametiasutuste ning liidu institutsioonide 
ja organite (nt OLAF) teavitamise vahel.

Tuleb tunnistada, et nii mõnegi juhtumi korral oleks soovitavam teavitada esmalt Euroopa 
ametiasutusi või organeid. Selliseks võib osutuda juhtum, mil ELi finantshuvide vastaste 
pettustega seonduv kahtlane tegevus või ombudsmani märgatud korruptsioon leiaks parema 
lahenduse tänu Euroopa institutsioonide distsiplinaarpädevusele, või mil OLAF tuleks selle 
uurimisega paremini toime kui üheainsa liikmesriigi ametiasutused.

Lisaks tuleks meeles pidada, et vastavalt personalieeskirjade artiklile 22a peavad kõik 
Euroopa institutsioonide ametnikud, kaasa arvatud ombudsmani personal, teatama oma 
ülemustele või OLAFile võimalikust ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas liidu huve 
kahjustavast pettusest või korruptsioonist. 

5. Koostöö muude rahvusvaheliste institutsioonidega

Hr Diamandouros nõuab samuti ombudsmani põhikirja artikli 51 muutmist, et võimaldada 
ombudsmanil teha koostööd teiste institutsioonidega, et edendada ja kaitsta inim- või 
põhiõigusi.

Sel eesmärgil tuleb meeles pidada, et kuigi vähemusel liikmesriikide ombudsmanidest on 
konkreetne pädevus kodanike põhiõiguste kaitses (sealhulgas õigus pöörduda kohtusse), 
enamusel seda ei ole ja seda ei ole ka Euroopa Ombudsmanil. Siiski ei saa eitada, et lihtsa 
koostöö vormis, millele ei lisandu uued konkreetsed pädevused, mis võiksid sattuda vastuollu 
liidu teiste institutsioonide või asutuste pädevustega, rikastaksid ombudsmani ja sarnaste 
rahvusvaheliste struktuuride vaheline kontakt ja kogemuste vahetus mõlemaid pooli ning 
aitaksid parandada Euroopa Ombudsmani tulemuslikkust hea halduse edendamisel, mis on 
põhiõiguste hartaga tunnistatud Euroopa kodanike põhiõiguseks. Selles osas näib hr 
Diamandourose ettepanek vastuvõetav. 

6. Muud küsimused

Hr Diamandouros tegi samuti ettepaneku jätta välja viide Euroopa Söe- ja Teraseühenduse 
asutamislepingu sätetele, sest nimetatud leping kaotas kehtivuse 2002. aastal. See selgitab 
muudatusettepanekuid 1, 3 ja 7 (esimene osa).

                                               
1 Ombudsmani uurimiste tõhustamiseks ning talle kaebusi esitanud isikute õiguste ja huvide parema kaitse 
tagamiseks võib ombudsman teha koostööd liikmesriikide samalaadsete ametiasutustega, järgides seejuures 
kehtivat siseriiklikku õigust. Ombudsman ei või sellega seoses välja  nõuda dokumente, millele tal artikli 3 alusel 
juurdepääs puudub.
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