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1. Euroopa Parlamendi valitud ombudsman on volitatud igalt liidu kodanikult või igalt
füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes
liikmesriigis, vastu võtma kaebusi haldusliku omavoli juhtude kohta liidu institutsioonide,
organite või asutuste tegevuses; välja arvatud Euroopa Liidu Kohus, kui see tegutseb
õigusemõistjana.. Ombudsman uurib neid kaebusi ja annab nende kohta aru.
Kooskõlas oma kohustustega korraldab ombudsman kas omal algatusel, otseselt talle või siis
Euroopa Parlamendi liikme kaudu esitatud kaebuste põhjal uurimise, kui ta leiab selleks
olevat alust, välja arvatud juhud, kui väidetavad faktid on või on olnud kohtumenetluse
objektiks. Kui ombudsman tuvastab haldusliku omavoli juhtumi, esitab ta asja vastavale
institutsioonile, organile või asutusele, kellel on aega kolm kuud, et ombudsmani oma
seisukohast informeerida. Seejärel saadab ombudsman ettekande Euroopa Parlamendile ja
vastavale institutsioonile. Kaebuse esitanud isikut informeeritakse uurimise tulemustest.
Ombudsman esitab igal aastal Euroopa Parlamendile aruande oma uurimiste tulemustest.
2. Ombudsman valitakse iga Euroopa Parlamendi valimise järel viimasega samaks
ametiajaks. Ombudsmani võib ametisse tagasi valida.
Euroopa Kohus võib Euroopa Parlamendi taotlusel ombudsmani ametist tagandada, kui ta ei
vasta enam tingimustele, mis on nõutavad tema kohustuste täitmiseks, või kui ta on süüdi
raskes üleastumises.
3. Ombudsman on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu. Nende kohustuste täitmisel ta
ei taotle ega saa juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt ega asutuselt.
Ametisoleku ajal ei tohi ombudsman töötada ühelgi teisel tasustataval ega mittetasustataval
ametikohal.
4. Euroopa Parlament määrab omal algatusel seadusandliku erimenetluse kohaselt pärast
komisjoni arvamuse taotlemist ja otsuse tegeva nõukogu heakskiidul määruste abil kindlaks
tegevusjuhendi ja üldised tingimused, mis reguleerivad ombudsmani kohustuste täitmist.
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konsolideeritud versioon - Protokollid - Lisad - Deklaratsioonid, mis on lisatud 13. detsembril
2007 alla kirjutatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile Vastavustabelid

2

