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1. Europos Parlamento išrinktas Europos ombudsmenas turi įgaliojimus priimti kiekvieno
Sąjungos piliečio arba kiekvieno valstybėje narėje gyvenančio ar savo registruotą buveinę
turinčio fizinio arba juridinio asmens skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Sąjungos
institucijų ar įstaigų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai šis vykdo
teismines funkcijas. Jis tokius skundus nagrinėja ir dėl jų parengia pranešimą.
Eidamas savo pareigas, ombudsmenas, jo nuomone, reikalingus tyrimus atlieka arba savo
paties iniciatyva, arba remdamasis jam tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateiktais
skundais, išskyrus atvejus, kai įtariamieji faktai yra ar buvo nagrinėjami teismine tvarka. Tais
atvejais, kai ombudsmenas nustato netinkamo administravimo atvejį, jis šiuo reikalu kreipiasi
į atitinkamą instituciją, įstaigą ar organą, kuris per tris mėnesius privalo informuoti jį apie
savo požiūrį. Paskui ombudsmenas siunčia pranešimą Europos Parlamentui ir atitinkamai
institucijai, įstaigai ar organui. Skundą pateikęs asmuo informuojamas apie tokių tyrimų
rezultatus.
Ombudsmenas Europos Parlamentui pateikia metų pranešimą apie savo tyrimų rezultatus.
2. Ombudsmenas renkamas po kiekvienų Europos Parlamento rinkimų visai Parlamento
kadencijai. Ombudsmenas gali būti renkamas kitai kadencijai.
Europos Parlamento prašymu Teisingumo Teismas gali ombudsmeną atleisti, jei jis
nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba yra kaltas padaręs sunkų
nusižengimą.
3. Eidamas savo pareigas, ombudsmenas yra visiškai nepriklausomas. Eidamas savo
pareigas, jis nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės, institucijos, įstaigos ar organo
nurodymų. Per savo kadenciją ombudsmenas negali turėti jokio kito mokamo ar nemokamo
darbo.
4. Savo iniciatyva priimdamas reglamentus pagal specialią teisėkūros procedūrą Europos
Parlamentas, pasiteiravęs Komisijos nuomonės ir gavęs Tarybos patvirtinimą, nustato
ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančius nuostatus ir bendras sąlygas.
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