
 
Naujos Europos ombudsmeno taisyklės – ES labui
 
EP atnaujina Europos ombudsmeno veikimo taisykles – siekiama suteikti platesnius
įgaliojimus tiriant netinkamą administravimą ES lygmeniu.
 

Birželio 23 d. plenarinės sesijos metu EP nariai priimė modernizuotą statutą, kuris sustiprins
Europos ombudsmeno pareigas. 2021 m. gegužės mėn. EP derybininkai pasiekė susitarimą dėl
taisyklių su Taryba ir Komisija.
 
 
 
Sustiprinta teisinė sistema 
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210621IPR06639/european-ombudsman-new-rules-to-protect-europeans-from-maladministration
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210621IPR06639/european-ombudsman-new-rules-to-protect-europeans-from-maladministration


Europos ombudsmeno tikslas – ginti žmonių interesus ir tirti atvejus, kai ES institucija ar įstaiga
tariamai veikė ne pagal įstatymus ar gero administravimo principus. Bylos gali būti susijusios su
administraciniais pažeidimais, diskriminacija, piktnaudžiavimu valdžia ar neveikimu.
 
 
 
Atnaujintas statutas patvirtina Europos ombudsmeno teisę veikti ne tik dėl skundų, bet ir
inicijuoti tyrimus tokiais atvejais, kaip sisteminis ar rimtas ES institucijų administravimo
pažeidimas.
 
 
 
Taisyklės suteikia Europos ombudsmenui teisę reikalauti tyrimo metu susipažinti su klasifikuota
ES informacija. Valstybių narių valdžios institucijos taip pat gali būti paprašytos dalytis
informacija.
 
 
 
Europos ombudsmeną kiekvienos kadencijos pradžioje renka Europos Parlamentas. Kandidatai
negali būti EP, Tarybos, Komisijos ar nacionalinės vyriausybės nariai per pastaruosius dvejus
metus prieš rinkimus. Šiuo reikalavimu siekiama apsaugoti Europos ombudsmeno
nepriklausomybę.
 
 
 
„Laisvė elgtis taip, kaip atrodo tinkama“ 
 
Birželio 9 d. plenarinės sesijos metu vykusioje diskusijoje dėl naujų taisyklių, dalyvaujant
dabartinei Europos ombudsmenei Emily O'Reilly, Parlamento pranešėjas Paulo Rangel
(Europos liaudies partija, Portugalija) teigė, kad ombudsmenas turėtų būti „nepriklausoma
įstaiga, kuri gali laisvai veikti taip, kaip nori ir mano esant tinkama.“
 
 
 
Paulo Rangel teigė, kad Parlamentą, kaip ir kitas ES institucijas, galima ir reikia tirti: „Mes
sakome, kad norime būti tikrinami, norime, kad būtų atkreiptas dėmesys į mūsų procedūras.“
 
 
 
Emily O’Reilly sakė: „Parlamentas ir ombudsmenas visada turėjo labai artimus ir konstruktyvius
santykius. Naujas statutas šį ryšį sustiprina... Tai rodo Parlamento nuolatinį pasiryžimą padaryti
ES palankesnę piliečiams ir toliau laikytis ES administracijos atskaitomybės pagal aukščiausius
standartus.“
 
 
 
Naujų taisyklių kompromisų paieškos
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https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/plenary-session_20210609-0900-PLENARY_vd?start=20210609163753&end=20210609171237
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/96903/PAULO_RANGEL/home


Lisabonos sutartyje nustatyta speciali sprendimų dėl Europos ombudsmeno statuto procedūra:
taisykles parengia EP, kuris prieš galutinį europarlamentarų balsavimą turi gauti Komisijos
nuomonę ir Tarybos sutikimą.
 
 
 
Taisyklės nebuvo atnaujintos nuo Lisabonos sutarties pasirašymo. Parlamentas pateikė
pasiūlymą 2019 m. vasario mėn., tačiau Taryba jam nepritarė. 2021 m. gegužės mėn.
institucijos priėmė neoficialų susitarimą, o birželio 10 d. EP pasiūlė tekstą pagal priimtą
kompromisą. 
 
Papildoma informacija
Teisėkūros procedūra
Pranešimas spaudai (2021 m. gegužės 25 d.)
Europos ombudsmenas: pranešimas spaudai
Faktai apie Europos ombudsmeną
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0280_LT.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0900(APP)
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210523IPR04614/time-for-a-new-statute-for-the-european-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/lt/press-release/en/142792%3Futm_source%3Dsome_EO&utm_medium%3Dtwitter_organic&utm_campaign%3DEO-statute
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/18/the-european-ombudsman

