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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta Lēmumam, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 
1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un 
vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi
(2006/2223(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2006. gada 11. jūlija vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam,

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2006. gada 21. septembra vēstuli Konstitucionālo 
jautājumu komitejai,

– ņemot vērā EK līguma 195. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Euratom līguma 107.d panta 4. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, 
Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda 
pienākumu izpildi1, kas iekļauts Parlamenta Reglamenta X pielikumā,

– ņemot vērā Reglamenta 45. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

1. pieņem pielikumā pievienoto lēmumu, ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. 
marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem 
nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, lai izpildītu EK 
līguma 195. panta 4. punktu;

3. uzdod priekšsēdētājam nodrošināt pielikumā pievienotā lēmuma savlaicīgu publikāciju 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tiklīdz Komisija ir sniegusi savu atzinumu un 
Padome apstiprinājusi šo lēmumu.

                                               
1  OV L 113 4.5.1994., 15. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/262/EK, EOTK, Euratom
(OV L 92, 9.4.2002., 13. lpp.).
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PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta Lēmums,
ar kuru groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom
par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 195. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 107.d panta 4. 
punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta ...gada ... rezolūciju par Eiropas Parlamenta Lēmumu, ar kuru 
groza Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par 
noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā:

(1) Pamattiesību hartā1 ir atzīts, ka tiesības uz labu pārvaldi ir Eiropas pilsoņu pamattiesības;

(2) pilsoņu ticība ombuda spējai pamatīgi un objektīvi izmeklēt administratīvu pārkāpumu 
lietas ir būtiski svarīga sekmīgai ombuda darbībai;

(3) ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai novērstu jebkādas iespējamas šaubas par ombuda 
spēju pamatīgi un objektīvi izmeklēt administratīvu pārkāpumu lietas;

(4) ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai būtu iespējama tālāka tiesību normu un tiesu 
prakses attīstība jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru 
iestāšanos lietās, kuras izskata Eiropas Kopienu Tiesa;

(5) ir vēlams pielāgot ombuda statūtus, lai ņemtu vērā to, kā pēdējos gados mainījusies 
Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru loma cīņā pret Eiropas Savienības finanšu interešu 
pārkāpumiem, proti, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izveidi, lai Eiropas 
ombuds varētu darīt zināmu šīm iestādēm vai struktūrām jebkādu informāciju, kas ietilpst to 
kompetencē;

(6) ir vēlams veikt pasākumus, lai ļautu ombudam veidot sadarbību ar līdzīgām valstu vai 
starptautiskām struktūrām, kā arī valstu vai starptautiskām iestādēm pat tad, ja šo struktūru vai 
iestāžu kompetence ir plašāka nekā Eiropas ombudam – piemēram, to kompetencē ietilpst arī 

                                               
1 2001. gada Pamattiesību harta, ko Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pasludināja Strasbūrā 2007. gada 
12. decembrī.
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cilvēktiesību aizsardzība –, jo šāda sadarbība var palielināt ombuda darbības efektivitāti;

(7) to, ka Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā,

IR NOLĒMIS:

1. pants

Lēmuma 94/262/EOTK, EK, Euratom 1. atsauci, 3. apsvērumu, 1. panta 1. punktu, 1. panta 3. 
punktu, 3. panta 2. punkta pirmo un piekto apakšpunktu, 4. pantu un 5. pantu groza šādi:

Ombuda statūti  Ierosinātais grozījums

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas 
līgumus, jo īpaši Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, 
Eiropas Ogļu un tērauda kopienas 
dibināšanas līguma 20.d panta 4. punktu, 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas 
līgumus, jo īpaši Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 195. panta 4. punktu, 
Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu,

Pamatojums

Tā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā, 
atsauce uz tā noteikumiem ir novecojusi un tā jāsvītro.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc 
savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām 
viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām 
sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas 
iestādēm un struktūrvienībām, ja vien tām 
nav pienācīgs pamatojums slepenībai, pēc 
ombuda pieprasījuma ir jāsniedz visa 
informācija, ko viņš tām lūdz, neskarot 
ombuda pienākumu neizpaust šādu 
informāciju; tā kā dalībvalstu iestādēm ir 
jāsniedz ombudam visa vajadzīgā 
informācija, izņemot gadījumu, ja uz šādu 

tā kā ombudam, kas var darboties arī pēc 
savas iniciatīvas, ir jābūt pieejamām visām 
viņa pienākumu veikšanai vajadzīgajām 
sastāvdaļām; tā kā šajā nolūkā Kopienas 
iestādēm un struktūrvienībām pēc ombuda 
pieprasījuma ir jāsniedz visa informācija, 
ko viņš tām lūdz, neskarot ombuda 
pienākumu neizpaust šādu informāciju; tā 
kā dalībvalstu iestādēm ir jāsniedz 
ombudam visa vajadzīgā informācija, 
izņemot gadījumu, ja uz šādu informāciju 
attiecas likumi vai noteikumi par slepenību 
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informāciju attiecas likumi vai noteikumi 
par slepenību vai noteikumi, kas neļauj to 
izpaust; tā kā, ja ombuds konstatē, ka 
prasītā palīdzība nav sniegta, viņš informē 
Eiropas Parlamentu, kas veic atbilstošus 
pasākumus;

vai noteikumi, kas neļauj to izpaust; tā kā, 
ja ombuds konstatē, ka prasītā palīdzība 
nav sniegta, viņš informē Eiropas 
Parlamentu, kas veic atbilstošus 
pasākumus;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot šī apsvēruma formulējumu ar 5. grozījumu, ar kuru groza 3. 
panta 2. punkta 1. apakšpunktu.

Grozījums Nr. 3
1. panta 1. punkts

1. Statūti un vispārīgi nosacījumi, kas 
reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir 
izklāstīti šajā lēmumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. 
punktu, Eiropas Ogļu un tērauda 
kopienas dibināšanas līguma 20.d panta 
4. punktu un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 107.d panta 4. 
punktu.

1. Statūti un vispārīgi nosacījumi, kas 
reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir 
izklāstīti šajā lēmumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 195. panta 4. 
punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas 
dibināšanas līguma 107.d panta 4. punktu.

Pamatojums

Tā kā Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums zaudēja spēku 2002. gadā, 
atsauce uz tā noteikumiem ir novecojusi un tā jāsvītro.

Grozījums Nr. 4
1. panta 3. punkts

3. Ombuds nevar iejaukties lietās, ko 
izskata tiesas, vai apšaubīt tiesas 
nolēmumu pamatotību.

3. Neskarot Eiropas Kopienu Tiesas 
statūtu 40. panta otro punktu, ombuds 
nevar iestāties lietās, ko izskata tiesas, vai 
apšaubīt tiesas nolēmumu pamatotību.

Pamatojums

Ievērojot pamatprincipu, ka ombuds neiestājas lietās, ko izskata tiesas, vēlams atzīt, ka 
ombuds, stingri ievērojot attiecīgos Eiropas Kopienu Tiesas statūtu noteikumus, tehniski var 
iestāties lietās, kuras izskata Eiropas Kopienu Tiesa.
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Grozījums Nr. 5
3. panta 2. punkta 1. daļa

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 
attiecīgām lietām. Kopienas iestādes un 
struktūrvienības var atteikt tikai saistībā 
ar pienācīgi pamatotu slepenību.

2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām 
ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko 
viņš tām pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt 
attiecīgām lietām.

Pamatojums

Pašreizējas formulējums var mazināt pilsoņu uzticību ombuda darbībai, tādēļ šis teikums 
jāsvītro. Turklāt arī uz ombudu un viņa biroja darbiniekiem attiecas pienākums ievērot 
slepenību (sk. 7. grozījumu, ar kuru groza 4. panta 1. punktu).

Grozījums Nr. 6
3. panta 2. punkta 5. daļa

Kopienas iestāžu un struktūrvienību 
ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc 
ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības;
viņi liecina savas administrācijas vārdā 
un saskaņā ar tās instrukcijām, un viņu 
pienākums ir glabāt dienesta noslēpumu.

Kopienas iestāžu un struktūrvienību 
ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc 
ombuda pieprasījuma ir jāsniedz liecības;
viņu pienākums ir ievērot attiecīgās 
Civildienesta noteikumu normas, proti,
glabāt dienesta noslēpumu.

Pamatojums

Svītrotā daļa var mazināt sabiedrības ticību ombuda spējai veikt pamatīgu izmeklēšanu, jo to 
var interpretēt kā atļauju ierēdņiem neteikt patiesību ombudam. Tomēr pienācīgi jāņem vērā 
Civildienesta noteikumos paredzētie pienākumi.

Grozījums Nr. 7
4. pants

1. Ombudam un viņa personālam, kam 
piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 287. pantu, Eiropas Ogļu un 
tērauda kopienas dibināšanas līguma 47. 
panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 194. pantu, ir 
pienākums neizpaust informāciju vai 
dokumentus, ko viņi iegūst izmeklēšanas 
gaitā. Viņiem arī ir pienākums 
konfidenciāli rīkoties ar informāciju, kas 

1. Ombudam un viņa personālam, kam 
piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 287. pantu un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma 194. pantu, ir pienākums neizpaust 
informāciju vai dokumentus, ko viņi iegūst 
izmeklēšanas gaitā. Viņiem arī ir 
pienākums konfidenciāli rīkoties ar 
slepeniem dokumentiem vai informāciju, 
kā arī informāciju, kas varētu kaitēt 



PE396.670v01-00 8/14 PR\691629LV.doc

LV

varētu kaitēt sūdzības iesniedzējam vai 
kādai citai iesaistītai personai, neskarot 2. 
punktu.

sūdzības iesniedzējam vai kādai citai 
iesaistītai personai, neskarot 2. punktu.

2. Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina 
faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu 
attiekties krimināllikums, viņš uzreiz ar 
dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību 
Eiropas Kopienās starpniecību informē 
valsts iestādes un vajadzības gadījumā –
Kopienas iestādi, kam attiecīgais ierēdnis 
vai darbinieks ir pakļauts un kas var 
piemērot Protokola par Eiropas Kopienu 
privilēģijām un neaizskaramību 18. pantu.
Ombuds var arī informēt attiecīgo iestādi 
vai struktūrvienību par faktiem, kas liek 
apšaubīt tās personāla locekļu rīcību no 
disciplinārā viedokļa.

2. Ja izmeklēšanas gaitā ombuds uzzina 
faktus, uz kuriem pēc viņa domām varētu 
attiekties krimināllikums, viņš uzreiz ar 
dalībvalstu pastāvīgo pārstāvniecību 
Eiropas Kopienās starpniecību informē 
valsts iestādes vai vajadzības gadījumā –
Kopienas iestādi vai struktūru, kam 
attiecīgais ierēdnis vai darbinieks ir 
pakļauts un kas var piemērot Protokola par 
Eiropas Kopienu privilēģijām un 
neaizskaramību 18. pantu. Ombuds var arī 
informēt attiecīgo iestādi vai 
struktūrvienību par faktiem, kas liek 
apšaubīt tās personāla locekļu rīcību no 
disciplinārā viedokļa.

Pamatojums

Uz ombudu un viņa biroja darbiniekiem attiecas pienākums neizpaust izmeklēšanas gaitā 
iegūto informāciju. 1. punkta grozījuma mērķis ir pastiprināt šo pienākumu attiecībā uz 
slepeniem dokumentiem. Kas attiecas uz 2. punktu, grozījuma mērķis ir precizēt, ka ombudam 
ir iespēja izvēlēties, vai darīt valsts iestādēm vai Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām 
pieejamu informāciju, ko viņš ieguvis saistībā ar iespējamiem kriminālpārkāpumiem, 
krāpšanu vai korupciju, kas kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm.

Grozījums Nr. 8
5. pants

Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu 
efektīvāku un labāk aizsargāt to personu 
tiesības un intereses, kas ombudam 
iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties 
ar viena un tā paša veida iestādēm dažās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro 
piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds 
tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt 
dokumentus, kas viņam nav pieejami 
saskaņā ar 3. pantu.

Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu 
efektīvāku un labāk aizsargāt to personu 
tiesības un intereses, kas ombudam 
iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties 
ar viena un tā paša veida iestādēm dažās 
dalībvalstīs ar nosacījumu, ka viņš ievēro 
piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds 
tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt 
dokumentus, kas viņam nav pieejami 
saskaņā ar 3. pantu. Saskaņā ar šo 
noteikumu ombuds drīkst sadarboties ar 
citām iestādēm, lai veicinātu cilvēktiesību 
ievērošanu un aizsargātu tās.
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ļaut ombudam sadarboties arī ar citām valstu vai starptautiskām 
iestādēm, kas darbojas cilvēktiesību jomā.

2. pants

Šo lēmumu publicē “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā
priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMS

Ar 2006. gada 11. jūlija vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam H. Pöttering Eiropas 
ombuds N. Diamandouros pieprasīja, lai Eiropas Parlaments uzsāk procedūru ombuda statūtu 
grozīšanai attiecībā uz vairākiem noteikumiem, kurus to pašreizējā redakcijā ombuds 
neuzskata par pārāk piemērotiem.

Pieprasījums attiecas uz šādiem punktiem:

1. pilnvaras iestāties lietās, ko izskata Eiropas Kopienu Tiesa (1. panta 3. punkts),
2. piekļuve iestāžu dokumentiem (3. panta 2. punkta 1. daļa),
3. ierēdņu liecības (1. panta 3. punkta 5. daļa),
4. informācija par iespējamiem kriminālpārkāpumiem (4. panta 2. punkts),
5. sadarbība ar starptautiskām organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību vai pamattiesību 

jomā (5. pants).

Dažiem no šiem jautājumiem Parlaments bija pievērsies jau 2001. gadā pēc toreizējā ombuda 
J. Söderman iniciatīvas. Balstoties uz Konstitucionālo jautājumu komitejas referentes Teresa 
Almeida Garrett  sagatavoto ziņojumu, 2001. gada 6. septembrī Parlaments pieņēma 
rezolūciju, kurā bija paredzēti vairāki grozījumi, kas ir diezgan līdzīgi. N. Diamandouros
priekšlikumiem. Tobrīd šķita, ka tiks panākta Komisijas atbalstīta vienošanās ar Padomi, taču 
sarunas tā arī netika pabeigtas, jo beidzās J. Söderman pilnvaru termiņš.

1. Pilnvaras iestāties lietās, ko izskata Eiropas Kopienu Tiesa

Ombuda statūtu 1. panta 3. punktā teikts, ka „ombuds nevar iestāties lietās, ko izskata tiesas, 
vai apšaubīt tiesas nolēmumu pamatotību”. Principā šis noteikums atbilst Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 195.a pantam, kurā teikts, ka ombuds nenodarbojas ar lietām, kuru 
„pārbaudāmos faktus izskata tiesa, vai tiesvedība lietā ir pabeigta”. Ombuds vēstulē apgalvo, 
ka 1. panta 3. punkta interpretācija var būt strīdīga un aicina Parlamentu interpretēt to tādā 
veidā, kas apstiprina, ka ombuds nedrīkst izmeklēt lietas, kas konkrētajā brīdī vai pirms tam 
iesniegtas izskatīšanai tiesā, taču viņš tehniski drīkst iestāties lietās, ko izskata tiesa. N. 
Diamandouros uzskata, ka to var panākt, svītrojot teikumu 3. punkta daļu „iestāties lietās, ko 
izskata tiesas” un pievienojot 4. punktu, kurā teikts, ka „ombuds drīkst iestāties lietās, ko 
izskata Eiropas Kopienu Tiesa”.

Pēc tam, uzstājoties Konstitucionālo jautājumu komitejā un vēlāk arī Lūgumrakstu komitejā, 
un vēstulē, kas adresēta Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Margot Wallström un kuras 
kopija nosūtīta arī Parlamenta priekšsēdētājam, N. Diamandouros precizēja savu prasību.

Saskaņā ar viņa precizējumiem viņš ir paredzējis iespēju tehniski iestāties lietās, ko izskata 
Eiropas Kopienu Tiesa, atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas statūtu un reglamenta noteikumiem, 
kas reglamentē, tā saucamo, organizāciju vai trešo pušu iestāšanos lietās. Turklāt viņš paredz, 
ka ombuds iestāsies tikai tādās lietās, kas saistītas ar svarīgiem un vispārīgiem juridiskiem 
jautājumiem, kuri skar viņa kompetenci (piemēram, lietās par pamattiesību darbības jomu un 
apmēru labas pārvaldības gadījumā).
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Eiropas ombuda uzdevums ir, darbojoties kā starpniekam starp pilsoņiem un valsts pārvaldi, 
censties bez tiesas iejaukšanās atrast apmierinošus risinājumus administratīvu kļūmju lietās.
Ombuda darbība pēc definīcijas saistīta ar pilsoņu tiesību aizsardzību un labas valsts 
pārvaldes veicināšanu bez tiesu iesaistīšanas. Tas izskaidro aizliegumu ombudam ierasties 
tiesu sēdēs vai iestāties lietās, ko izskata tiesas, īpaši lietās, kuras viņš pašlaik izmeklē vai ir 
izmeklējis agrāk. Šajā ziņā ir pamats saglabāt vispārējo aizliegumu ombudam iestāties lietās, 
ko izskata tiesas.

Cita lieta ir tehniska „iestāšanās lietā” Eiropas Kopienu Tiesas statūtu 40. panta izpratnē.
Saskaņā ar šiem noteikumiem persona, kas iestājas lietā tehniski ir vai nu dalībvalsts, vai 
iestāde (1. punkts) vai arī persona vai organizācija, kurai šajā lietā ir īpašas intereses. Ombuda 
iestāšanos lietās var saprast 1. punkta nozīmē, plašāk interpretējot terminu „iestāde”. Runājot 
par 2. punktu, grūtības varētu radīt ombuda interešu noteikšana lietās, ko izskata Eiropas 
Kopienu Tiesa, jo bez cenšanās panākt, lai tiktu ievērotas tiesības uz labu pārvaldību, nav 
viegli paredzēt vēl kādu citu ombuda interesi lietās, ko skata Eiropas Kopienu Tiesa.  Taču 
mēs vienmēr varam paturēt prātā iespēju, ka ombuds kā jebkura cita sabiedriska organizācija 
uzskata, ka viņa īpašās zināšanas jautājumos, kas saistīti ar konkrēto lietu vai juridisko 
problēmu, var palīdzēt Eiropas Kopienu Tiesai pieņemt lēmumu šajā lietā. Iejaukšanās šādā 
izpratnē ir gandrīz pielīdzināma amicus curiae bez subjektīvām interesēm attiecīgajā 
konfliktā. Protams, šāda tehniska iestāšanās nevar notikt lietās, kuras ombuds iepriekš 
izmeklējis, jo tādā gadījumā tiktu pārkāpts Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 195. pantā 
minētais princips. Turklāt šāda iestāšanās kādā no lietām jebkurā gadījumā tiek iesniegta 
Eiropas Kopienu Tiesas priekšsēdētājam, kurš to apstiprina vai noraida, pieņemot lēmumu par 
iespējamās intereses nozīmīgumu, iestāšanās nepieciešamību un iespēju iestāties lietā.

Šādā izpratnē ir pamats uzskatīt, ka ombuds kā „iestāde” plašākā šī termina interpretācijā vai 
kā jebkura cita privāta vai sabiedriska organizācija jau tagad var piedāvāt Eiropas Kopienu 
Tiesai iestāties lietā. Tiesa jau ir atzinusi, ka šādas tiesības ir, piemēram, Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītājam. Speciāli iekļaujot šo iespēju ombuda statūtos, ombuda rīcība šajā 
jomā tiktu gan precizēta, gan ierobežota. To iespējams pienācīgi izdarīt, iekļaujot īpašu 
atsauci uz iepriekš minētajiem Eiropas Kopienu Tiesas statūtu noteikumiem.

Visbeidzot, jāņem vērā, ka šādas iespējas atzīšana atbilst arī Lisabonas līgumā paredzētajai 
virzībai. Patiesību sakot, šim līgumam pievienotais 11. protokols groza Eiropas Kopienu 
Tiesas statūtu 40. panta 2. punktu, lai tiesības iestāties lietās, kas līdz šim bija tikai 
dalībvalstīm, tiktu attiecinātas arī uz Eiropas Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām.

„Tādas pašas tiesības ir Savienības struktūrām un visām citām personām, ja tās var pierādīt 
savu ieinteresētību attiecībā uz Tiesai iesniegtas lietas iznākumu. Fiziskās un juridiskās 
personas nevar iestāties lietās starp dalībvalstīm, lietās starp Savienības iestādēm vai lietās 
starp dalībvalstīm, no vienas puses, un Savienības iestādēm, no otras puses.”

Nav pamata apšaubīt, ka ombudu vajadzētu uzskatīt par vienu no „struktūrām, birojiem vai 
aģentūrām”, uz kurām attiecas šis jaunais pants, un ka tādējādi šajā pantā ir atzīts, ka ombuds 
saskaņā ar attiecīgajiem šī panta noteikumiem var iestāties lietās.



PE396.670v01-00 12/14 PR\691629LV.doc

LV

2. Piekļuve dokumentiem un informācijai

Ombuda statūtu 3. panta 2. punktā teikts:

"2. Kopienas iestādēm un struktūrvienībām ir jāsniedz ombudam visa informācija, ko viņš tām 
pieprasa, kā arī jāļauj piekļūt attiecīgām lietām. Kopienas iestādes un struktūrvienības var 
atteikt tikai saistībā ar pienācīgi pamatotu slepenību.”

Minētajā vēstulē ombuds pieprasa svītrot otro teikumu par iespējamiem ierobežojumiem 
piekļuvei informācijai, jo tas var iedragāt sabiedrības ticību „ombuda spējai veikt pamatīgu 
izmeklēšanu.”

Ir pilnīgi saprotams, ka, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par pilsoņu iesniegto sūdzību 
pamatotību, ombudam ir nepieciešama piekļuve visai vajadzīgajai informācijai.

Lai arī ombuds uzsver, ka līdz šim neviena iestāde nav liegusi piekļuvi vajadzīgajiem 
dokumentiem vai informācijai, viņš uzskata, ka iepriekš citētais teikums var radīt konfliktus 
un iedragāt sabiedrības uzticību ombuda darbībai.  

Turklāt formulējums, ka iestāde var liegt ombudam piekļuvi dokumentiem, kas viņam 
nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu par pārvaldes iestāžu darbības pareizumu, „saistībā ar 
pienācīgi pamatotu slepenību” ir pārāk neprecīzs un atstāj iestādēm pārāk lielu izvēles 
brīvību. Ja jebkādā veidā tiek ierobežota ombuda piekļuve informācijai, šādai rīcībai ir 
jābalstās uz stingriem juridiskiem kritērijiem, nevis plaši interpretējamu klauzulu, kas ļauj 
pārvaldes iestādēm pašām izlemt, kuros gadījumos piemērot noteikumu par slepenību. No 
otras puses, nav saprotams, kas varētu kalpot „pienācīgi pamatotu” iemeslu „slepenībai”, 
kuras dēļ  pārvaldes iestādes liedz ombudam piekļuvi informācijai, jo gan uz ombudu, gan uz 
viņa biroja darbiniekiem attiecas tie paši noteikumi par slepenību, kuri ir saistoši iestādēm.  
Turklāt jebkāds ombuda devums pārvaldes darbības uzlabošanā ir arī iestāžu interesēs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2. punkta pēdējā teikumā minētie ierobežojumi nav vēlami un 
zināmā mērā liecina par nepamatotu neuzticēšanos ombudam. Tādēļ minēto teikumu 
vajadzētu svītrot. Taču tas nenozīmē, ka turpmāk netiks ievērotas īpašas procedūras, ko 
izmanto tagad, gadījumos, kad runa ir par piekļuvi slepenai informācijai (piemēram, tikai 
ombuds, nevis viņa biroja darbinieki var piekļūt atsevišķiem konfidenciāliem dokumentiem, 
ar kuriem drīkst iepazīties, bet kuru kopiju nedrīkst ņemt līdzi utt.)

Līdzīgi grozījumi veicami arī ombuda statūtu preambulā.

Turklāt vajadzētu pastiprināt noteikumus, kuros formulēts, ka gan ombudam, gan viņa biroja 
darbiniekiem ir saistošs noteikums neizpaust informāciju, kuru tie iegūst izmeklēšanas gaitā, 
precizējot, ka viņiem jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz visiem „slepenajiem”
dokumentiem Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem1 izpratnē vai slepenu informāciju (ombuda statūtu 4. 
panta 1. punkta izpratnē).

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
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Jāatzīst, ka Parlaments jau ir saskāries ar šo jautājumu 2001. gadā, kad tika pieņemta iepriekš 
minētā 6. septembra rezolūcija. Tolaik Parlaments pieņēma līdzīgus 2. punkta grozījumus, kā 
arī citus grozījumus, ko bija ierosinājis ombuds J. Söderman, bet kurus N. Diamandouros
vairs nav iesniedzis. Pēdējie attiecās uz dokumentiem, kurus izdevušas dalībvalstis.
Uzstājoties Konstitucionālo jautājumu komitejā N. Diamandouros uzsvēra, ka viņš neredz 
vajadzību grozīt noteikumus, kas ir loģiski, raugoties no dalībvalstu viedokļa, tādēļ 
Parlamentam nevajadzētu atjaunot J. Söderman iesniegtos grozījumus.

3. Ierēdņu liecības

Ombuda statūtu 3. panta 2. punkta pēdējā daļā teikts:

„Kopienas iestāžu un struktūrvienību ierēdņiem un citiem darbiniekiem pēc ombuda 
pieprasījuma ir jāsniedz liecības; viņi liecina savas administrācijas vārdā un saskaņā ar tās 
instrukcijām, un viņu pienākums ir glabāt dienesta noslēpumu".

Savā vēstulē ombuds apgalvo, ka pēdējais šī panta teikums satur „neskaidrus” nosacījumus, 
kurus sabiedrība var interpretēt kā pieļāvumu, ka „lieciniekam ne vienmēr prasa teikt 
patiesību”. Tas var iedragāt pilsoņu ticību ombuda spējai veikt pamatīgu izmeklēšanu. Tādēļ 
N. Diamandouros ierosina svītrot šo daļu.

Patiesi, ir grūti izskaidrot sabiedrībai, kādēļ ierēdņiem jāsniedz liecības ombudam „savas 
administrācijas vārdā un saskaņā ar tās instrukcijām”, nevis, pamatojoties uz viņu rīcībā 
esošo informāciju par faktiem, kuru ombuds izmeklē. To var saprast arī kā iespēju, ka ierēdnis 
var melot ombudam, ja ir saņēmis tādas instrukcijas. Šāda situācija, protams, neatbilst 
modernas un atvērtas administrācijas standartiem un prasībām neatbilst priekšstatam par labu 
pārvaldi, kas atzīta par vienu no Eiropas pilsoņu pamattiesībām (Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 41. pants). Tādēļ šis teikums ir jāsvītro.

Runājot par otro noteikumu, ka ierēdņiem, kas sniedz liecības ir jāturpina „glabāt dienesta 
noslēpumu” jāatceras, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumiem šis pienākums attiecas arī uz 
ierēdņiem, kas sniedz liecību tiesā. Šī iemesla dēļ šo daļu par liecībām ombudam var saglabāt, 
taču noteikti jābūt atsaucei uz likumā noteiktiem ierēdņu pienākumiem.

Iepriekšējais ombuds J. Söderman 2001. gadā jau bija ierosinājis līdzīgu šo noteikumu 
grozījumu, kuru Parlaments pieņēma. Patiesi minētajā 2001. gada rezolūcijā Eiropas 
Parlaments, balstoties uz ombuda priekšlikumiem, pat pievienoja jaunu teikumu - „viņi 
[ierēdņi] sniedz pilnīgu un patiesu informāciju”. N. Diamandouros nav pieprasījis līdzīgu 3. 
panta 2. punkta grozījumu, tādēļ nav nepieciešamības tādu pievienot.

4. Informācija par iespējamu kriminālpārkāpumu vai nelikumību

N. Diamandouros ierosina grozīt arī ombuda statūtu 4. pantu, lai ombudam piešķirtu tiesības 
izvēlēties, kuras iestādes informēt, ja viņa veiktās izmeklēšanas gaitā viņa rīcībā nonāk fakti, 
kuri, pēc viņa domām, var norādīt uz kriminālpārkāpumu. Viņš ierosina ļaut ombudam ne 
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tikai ziņot kompetentajām dalībvalstu iestādēm, kā paredz pašreizējā 4. panta redakcija, bet 
izvēlēties, vai ziņot dalībvalstu iestādēm vai Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, 
piemēram, OLAF.

Jāatzīst, ka atsevišķos gadījumos vispirms būtu vēlams ziņot Eiropas Savienības iestādēm un 
struktūrām. Tas attiecas uz gadījumiem, kad aizdomīgas, ombuda atklātas darbības, kas var 
liecināt par krāpšanu un ES finanšu interešu pārkāpšanu vai korupciju, ir drīzāk Eiropas 
iestāžu disciplinārajā kompetencē vai OLAF tās var izmeklēt labāk nekā vienas dalībvalsts 
iestādes.

Turklāt mums jāatceras, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumu 22.a pantu visiem Eiropas 
iestāžu darbiniekiem, tostarp ombuda biroja darbiniekiem, ir pienākums ziņot savam 
vadītājam vai OLAF par jebkādu iespējami nelikumīgu darbību, tostarp krāpšanu vai 
korupciju, kas kaitē Eiropas Savienības interesēm.

5. Sadarbība ar citām starptautiskām organizācijām

N. Diamandouros ir pieprasījis grozīt arī ombuda statūtu 5. pantu1, lai ombuds varētu 
sadarboties ar citām organizācijām, veicinot cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu un 
aizsardzību.

Šī iemesla dēļ nedrīkst aizmirst, ka, lai gan nelielai daļai dalībvalstu ombudu ir kāda īpaša 
kompetence jautājumos, kas saistīti ar pilsoņu pamattiesību aizsardzību (tostarp apelācijas 
tiesībām), to nevar teikt par lielāko daļu dalībvalstu ombudu un Eiropas ombudu. Taču nevar 
noliegt, ka, ja darbība šajā jomā izpaustos tikai kā vienkārša sadarbība bez jaunas 
kompetences piešķiršanas var rasties konflikts ar citu Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru 
kompetenci, tomēr ombuda kontakti ar šādām starptautiskām organizācijām un pieredzes 
apmaiņa var būt noderīga abām pusēm un palīdzēt uzlabot Eiropas ombuda darbību saistībā ar 
Pamattiesību hartā par vienu no Eiropas pilsoņu pamattiesībām atzītās „labas 
administrācijas” veicināšanu,. Tādēļ N. Diamandouros ierosinājums šķiet pieņemams.

6. Citi jautājumi

N. Diamandouros ierosina arī svītrot atsauci uz Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas 
līgumu, jo šis līgums zaudēja spēku 2002. gadā. Tādēļ ierosināts 1. un 3. grozījums, kā arī 7. 
grozījuma pirmā daļa.

                                               
1 „Ciktāl tas var palīdzēt padarīt izmeklēšanu efektīvāku un labāk aizsargāt to personu tiesības un intereses, kas 
ombudam iesniedz sūdzības, ombuds var sadarboties ar viena un tā paša veida iestādēm dažās dalībvalstīs ar 
nosacījumu, ka viņš ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus. Ombuds tādā veidā nedrīkst pieprasīt uzrādīt 
dokumentus, kas viņam nav pieejami saskaņā ar 3. pantu.”
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