
AL\1192056SK.docx PE643.072v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre ústavné veci
predseda

12.11.2019
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Vec: Stanovisko k výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018 
(2019/2134(INI))

Vážená pani predsedníčka,

obraciam sa na Vás v súvislosti s iniciatívnou správou Vášho výboru o výročnej správe 
o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018 (2019/2134(INI)). Výbor pre ústavné veci 
prijal na schôdzi 12. novembra 2019 stanovisko vo forme listu (spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko: Paulo Rangel, PPE), ktoré Vám týmto predkladám. 

Na uvedenej schôdzi1 výbor rozhodol, že vyzve Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy.

Výbor pre ústavné veci víta pevný vzťah, ktorý európska ombudsmanka nadviazala 
s Európskym parlamentom, a najmä s niektorými jeho výbormi vrátane Výboru pre ústavné 
veci, s ktorým sa pri viacerých príležitostiach uskutočnil otvorený a plodný dialóg. 

Výbor pre ústavné veci je veľmi spokojný s činnosťami, ktoré európska ombudsmanka 
vykonala v uvedenom období (2018), a podporuje ďalšie rozvíjanie činnosti v hlavných 
oblastiach, ktoré ombudsmanka uviedla vo svojej výročnej správe: 

 zodpovednosť v rozhodovacom procese EÚ; 

 transparentnosť lobingu;

1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Antonio Tajani (predseda), Gabriele Bischoff (podpredsedníčka), 
Charles Goerens (podpredseda), Giuliano Pisapia (podpredseda), Paulo Rangel (spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko), Danuta Maria Hübner, Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard 
Corbett, Domènec Ruiz Devesa, Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari a Geert Bourgeois.
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 prístup k dokumentom;

 základné práva;

 etické otázky;

 agentúry EÚ a ostatné orgány; 

 zmluvy a granty EÚ; 

 účasť občanov na tvorbe politík EÚ.  

Výbor pre ústavné veci okrem iného kladie veľký dôraz na transparentnosť pracovných metód 
Rady ako legislatívneho orgánu a spolu s Vaším výborom vypracoval správu o strategickom 
vyšetrovaní ombudsmanky týkajúcom sa tejto témy, v ktorej sa potvrdzuje jeho hlavný záver2. 

Výbor pre ústavné veci oceňuje pevnú podporu, ktorú európska ombudsmanka poskytuje 
európskej iniciatíve občanov (ECI), a víta skutočnosť, že jej úrad bude monitorovať, ako sa 
vykonávajú nové právne predpisy o ECI3.

V neposlednom rade si Výbor pre ústavné veci uvedomuje, že rozhodnutie 94/262/ECSC, ES, 
Euratom, konkrétne štatút európskeho ombudsmana upravujúci výkon jeho úloh, nadobudol 
účinnosť v roku 1994 a naposledy bol zmenený v roku 20084. Výbor preto vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že štatút ombudsmana nebol od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej 
zmluvy 1. decembra 2009 zosúladený s novým právnym rámcom. Potreba aktualizácie štatútu 
ombudsmana je o to naliehavejšia, že článok 228 ods. 4 ZFEÚ umožňuje Európskemu 
parlamentu na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijať prostredníctvom 
nariadení štatút a všeobecné podmienky výkonu funkcií ombudsmana.  Výbor pre ústavné 
veci opätovne zdôrazňuje význam a naliehavosť zrušenia rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, 
Euratom a jeho nahradenia nariadením v súlade s platným právnym základom. Výbor pre 
ústavné veci pripomína, že začiatkom roka 2019 iniciatívne navrhol vypracovanie nového 
štatútu5, ale zatiaľ stále čaká na súhlas Rady.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli zohľadniť toto stanovisko.

S pozdravom

2 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky 
OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ 
(2018/2096(INI)) (spravodajcovia: Jo Leinen a Yana Toom). 
3 Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve 
občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 55).
4 Pozri rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave 
a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).
5 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, 
ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho 
ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) 
(spravodajca: Paulo Rangel).
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