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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/xxxx(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018,

– so zreteľom na článok 15, článok 24 ods. 3 a článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 11, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len 
„UNCRPD“),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom 
z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie 
ombudsmana1,

– so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Európskym parlamentom 
6. septembra 2001,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym 
parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 
1. apríla 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní 
ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní 
v prípravných orgánoch Rady EÚ2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o výsledku rokovaní Výboru pre 
petície za rok 20183,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

– so zreteľom na článok 54 a článok 232 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície (A9-0000/2019),

A. keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018 bola oficiálne 
predložená predsedovi Európskeho parlamentu  xxx 2019 a ombudsmanka Emily 
O’Reilly ju predložila Výboru pre petície 4. septembra 2019 v Bruseli;

B. keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať 
sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, 

1 Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0045.
3 Prijaté texty, P8_TA(2019)0114.



PE639.781v01-00 4/9 PR\1186177SK.docx

SK

úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu 
jeho súdnych právomocí; 

C. keďže v roku 2018 ombudsmanka otvorila 490 vyšetrovaní, z ktorých 482 bolo 
založených na sťažnostiach a v 8 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, 
a uzavrela 545 vyšetrovaní (534 na základe sťažností a 11 z vlastnej iniciatívy); keďže 
väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (285 vyšetrovaní alebo 58,2%), druhý najvyšší 
počet sa týkal agentúr EÚ (43 vyšetrovaní alebo 8,8%) a zvyšok bol rozčlenený takto: 
týkajúce sa Parlamentu (30 vyšetrovaní alebo 6,1%), Európskeho úradu pre výber 
pracovníkov (EPSO) (23 vyšetrovaní alebo 4,7 %), Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) (23 vyšetrovaní alebo 4,7 %), Európskej investičnej banky (16 
vyšetrovaní alebo 3,3 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (14 
vyšetrovaní alebo 2,8 %) a iných inštitúcií (56 vyšetrovaní alebo 11,4 %);

D. keďže k trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 
2018 patrili: transparentnosť, zodpovednosť a verejný prístup k informáciám 
a dokumentom (24,6 %), kultúra služieb (19,8 %) a riadne využívanie diskrečnej 
právomoci (16,1 %); keďže medzi ďalšie otázky patrili procesné práva, ako je právo byť 
vypočutý, dodržiavanie základných práv, nábor, etické otázky, účasť verejnosti na 
rozhodovaní EÚ, a to i v konaniach o nesplnení povinnosti, riadne finančné 
hospodárenie v súvislosti s tendrami, grantmi a zmluvami EÚ, nábor a správne riadenie 
personálnych otázok EÚ;

E. keďže úrad ombudsmana vo svojej strategickej činnosti v roku 2018 začal päť nových 
strategických vyšetrovaní týkajúcich sa zaobchádzania s osobami so zdravotným 
postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia, dostupnosti webových 
stránok Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím, činností Európskej agentúry pre 
lieky pred predložením žiadosti, riadenia situácie „otáčavých dverí“ zo strany Komisie a 
zodpovednosti za legislatívnu prácu Rady; keďže v roku 2018 ombudsmanka otvorila 
desať strategických iniciatív okrem iného v oblasti používania jazykov vo verejnej 
službe EÚ, politík proti obťažovaniu vo verejnej službe EÚ a ochrany migrujúcich detí; 

F. keďže v roku 2018 ombudsmanka uviedla do činnosti novú internetovú stránku, ktorá 
obsahuje revidované a ľahko použiteľné rozhranie pre potenciálnych sťažovateľov; 
keďže zrýchlený postup ombudsmanky týkajúci sa vybavovania sťažností na prístup 
verejnosti k dokumentom odráža záväzok ombudsmanky poskytovať pomoc a prijímať 
rozhodnutia do 40 dní v prípade žiadostí o pomoc vo všetkých 24 úradných jazykoch 
EÚ; keďže táto nová iniciatíva je súčasťou stratégie na zlepšenie účinnosti jej úradu;

G. keďže ombudsmanka z vyšetrovania zistila, že nedostatok transparentnosti Rady, čo sa 
týka prístupu verejnosti k jej legislatívnym dokumentom, a jej súčasné praktiky 
z hľadiska transparentnosti jej rozhodovacieho procesu – najmä počas prípravnej fázy 
na úrovni Coreperu a pracovnej skupiny – predstavujú nesprávny úradný postup;

H. keďže v roku 2018 ombudsmanka zahájila stratégiu boja proti obťažovaniu, v rámci 
ktorej sa kontrolujú politiky EÚ v oblasti boja proti obťažovaniu; keďže ombudsmanka 
sa rozhodla v roku 2018 obrátiť na 26 inštitúcií a agentúr EÚ s písomnou žiadosťou 
o podrobné informácie o politikách a o tom, ako sa vykonávajú;

I. keďže ombudsmanka je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb 
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so zdravotným postihnutím a je poverená úlohou chrániť, podporovať a monitorovať 
vykonávanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

1. víta výročnú správu za rok 2018 predloženú európskou ombudsmankou;

2. blahoželá Emily O’Reillyovej k jej práci a konštruktívnemu úsiliu v oblasti zlepšovania 
kvality správy EÚ a dostupnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje občanom;

3. zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti a prístupu verejnosti k dokumentom Rady; 
zdôrazňuje, že činnosť ombudsmana spočíva v tom, že sa usiluje o to, aby bol  pracuje 
na tom, aby bol legislatívny proces EÚ voči verejnosti viac zodpovedný;

4. žiada, aby Rada ako jeden z dvoch európskych spoluzákonodarcov namiesto toho, aby 
pôsobila ako diplomatické fórum, čo nezodpovedá jej určenej funkcii, radšej zosúladila 
svoje pracovné metódy s normami parlamentnej demokracie, ako sa vyžaduje 
v zmluvách;

5. naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala vykonávanie revidovaných 
pravidiel Komisie týkajúcich sa javu „otáčavých dverí“, ktoré boli zavedené 
v septembri 2018;

6. uznáva potrebu transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ; podporuje rozvoj 
spoločného legislatívneho portálu útvarmi troch inštitúcií, ktorý poskytne užívateľsky 
ústretový kanál umožňujúci neodborníkovi prístup k informáciám o prebiehajúcich 
legislatívnych postupoch; 

7. podporuje zverejnenie finálnych dokumentov trialógu; konštatuje, že v rozhodnutí 
vo veci De Capitani (T-540/15) v marci 2018 sa uvádza, že na názory inštitúcií 
vyjadrené vo „štvorstĺpcových“ dokumentoch sa nevzťahuje všeobecný predpoklad 
zákazu zverejnenia; konštatuje, že citlivý charakter obsahu, ktorý bol uvedený 
v dokumentoch trialógu, nebol sám osebe považovaný za dostatočný dôvod na 
zamietnutie prístupu verejnosti; 

8. opätovne zdôrazňuje, že nezávislosť ECB poskytuje členom výkonnej rady slobodu pri 
zodpovednom rozhodovaní o účasti na fórach, ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti, 
ak to považujú za potrebné na zabezpečenie čo najlepšieho vedenia menovej politiky 
ECB, a to na základe dodržiavania pravidiel o primeranej zodpovednosti; berie 
na vedomie stanovisko ombudsmanky z 5. júla 2018;

9. vyzýva Komisiu, aby vo fáze neformálneho dialógu s členskými štátmi zabezpečila 
transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci 
projektu EU Pilot v súvislosti s prijímanými petíciami; vyzýva Komisiu, aby zaujala 
odlišný prístup, pokiaľ ide o vyšetrovanie porušení práva EÚ, a aby začala konanie 
o nesplnení povinnosti, ktoré sa nespolieha výlučne na mechanizmus EU Pilot;

10. zdôrazňuje význam opatrení prijatých na zvýšenie transparentnosti rozhodnutí prijatých 
v konaniach o nesplnení povinnosti; pripomína, že v roku 2014 Komisia vytvorila na 
internetovej stránke Europa centralizovanú platformu s komplexnými informáciami 
o nesplnení povinnosti; zdôrazňuje, že Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a 
verejnosti informácie o projekte EU Pilot a spisoch týkajúcich sa nesplnení povinnosti 
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vo svojich výročných správach o kontrole uplatňovania práva EÚ;

11. podporuje záväzok ombudsmanky zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; podporuje 
záväzok Komisie vykonávať revidované horizontálne pravidlá týkajúce sa expertných 
skupín, a to aj pokiaľ ide o transparentnosť a konflikt záujmov; zdôrazňuje, že je 
dôležité registrovať jednotlivcov a organizácie zastupujúce súkromné záujmy v registri 
transparentnosti, aby sa menovania mohli uskutočniť v súlade s horizontálnymi 
pravidlami; 

12. zdôrazňuje význam praxe uplatňovanej od októbra 2018, podľa ktorej sa v registri 
transparentnosti má uvádzať zoznam stretnutí, ktoré absolvovali žiadatelia o registráciu 
s komisármi, členmi ich kabinetov a generálnymi riaditeľmi;

13. zdôrazňuje potrebu medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti, ktorý by sa 
vzťahoval na Európsky parlament, Komisiu a Radu; podporuje prácu, ktorá sa vykonala 
počas prvých orientačných stretnutí a rokovaní, ktoré sa začali v januári 2018;

14. so znepokojením konštatuje, že súčasná Komisia nezaviedla osobitný postup 
vymenovania generálneho tajomníka, a žiada novú Komisiu, aby tak urobila; 

15. podporuje návrh nového kódexu správania členov Európskej komisie, ktorý Komisia 
prijala 31. januára 2018; podporuje posilnenia stanovené v novom kódexe, konkrétne 
predĺženie lehoty na povinné oznamovanie činností po skončení mandátu a zákaz pre 
bývalých komisárov lobovať v Komisii;

16. potvrdzuje a pevne verí, že vo všetkých inštitúciách EÚ treba uplatňovať prísne morálne 
a etické pravidlá a normy, aby sa zabezpečilo dodržiavanie povinnosti správať sa čestne 
a rozvážne; 

17. naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby monitorovala súlad spoločného systému 
zdravotného poistenia s UNCRPD; naliehavo žiada Komisiu, aby aktualizovala znenie 
všeobecných vykonávacích ustanovení, ktoré upravujú fungovanie spoločného systému 
zdravotného poistenia, pokiaľ ide o liečebné náklady osôb so zdravotným postihnutím 
alebo závažným ochorením;

18. víta Cenu za dobrú správu vecí verejných, ktorú ombudsmanka udeľuje ako uznanie úsilia 
verejnej služby EÚ pri hľadaní inovatívnych spôsobov vykonávania politík ústretových voči 
občanom;

19. nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi 
prostredníctvom Európskej siete ombudsmanov;

20. vyjadruje uznanie vynikajúcej spolupráci ombudsmanky a jej tímu s Výborom pre petície;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície 
Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov 
a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 20184 bola oficiálne predložená 
predsedovi Európskeho parlamentu xxx 2019 a ombudsmanka Emily O’Reillyová predložila 
správu Výboru pre petície 4. septembra 2019 v Bruseli.

Mandát ombudsmana je zakotvený v článkoch 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ). 

V článku 24 ZFEÚ, ako aj článku 43 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje 
právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. 

Podľa článku 228 ZFEÚ európsky ombudsman volený Európskym parlamentom je oprávnený 
prijímať od občanov Únie alebo od fyzických či právnických osôb s bydliskom alebo 
zaregistrovaným sídlom v členskom štáte sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho 
úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora 
Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií.

Nesprávny úradný postup znamená zlú alebo nesprávnu správu vecí verejných. Dochádza 
k nemu, ak inštitúcia nekoná v súlade so zákonom, nedodržiava zásady dobrej správy vecí 
verejných alebo porušuje ľudské práva.

Základný aspekt súčasnej verzie zmlúv, ktorý úzko súvisí s činnosťou ombudsmana, je 
zahrnutý v článku 15 ZFEÚ. V článku 15 ZFEÚ sa stanovuje, že inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry EÚ musia svoju prácu vykonávať čo najotvorenejšie, aby propagovali dobrú 
správu vecí verejných a zabezpečili účasť občianskej spoločnosti. Okrem toho sa v ňom 
stanovuje, že ktorýkoľvek občan Únie a ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
bydlisko alebo zaregistrované sídlo v členskom štáte, musí mať právo na prístup 
k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Ďalší pilier, ktorý sa vzťahuje na úlohu ombudsmana, je článok 41 ods. 1 Charty základných 
práv EÚ, v ktorom sa zdôrazňuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady 
a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“.

V roku 2018 požiadalo ombudsmanku o pomoc 17 996 občanov, z ktorých 14 596 dostalo 
radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webových stránkach a na zvyšných 
žiadostí 1 220 žiadostí o informácie odpovedali útvary úradu ombudsmana a 2 181 podnetov 
spracovala ombudsmanka ako sťažnosti.

Z celkového počtu 2180 sťažností, ktoré v roku 2018 spracoval úrad ombudsmana, bolo 880 
v rámci jeho mandátu a 1300 nepatrilo do jeho mandátu.

V roku 2018 ombudsmanka otvorila 490 vyšetrovaní, z ktorých 482 vychádzalo zo sťažností 
a v ôsmich prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 545 vyšetrovaní 
(534 na základe sťažností a 11 z vlastnej iniciatívy). Väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie 
(285 vyšetrení alebo 58,2 %), ďalej agentúr EÚ (43 vyšetrovaní alebo 8,8 %), Parlamentu (30 
vyšetrovaní alebo 6,1%), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (23 vyšetrovaní 
alebo 4,7 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)  (23 vyšetrovaní alebo 4,7 %), 

4 https://europa.eu/!hh96tm
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Európskej investičnej banky (16 vyšetrovaní alebo 3,3 %), Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF) (14 vyšetrovaní alebo 2,8 %) a ďalších inštitúcií (56 vyšetrovaní alebo 
11,4 %).

K trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2018 
patrili: transparentnosť, zodpovednosť a verejný prístup k informáciám a dokumentom 
(20,6 %), kultúra služieb (16,8 %) a dodržiavanie procesných práv (16,5 %). Ďalšie obavy 
zahŕňajú etické otázky, účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ, dodržiavanie základných práv, 
riadne využívanie diskrečnej právomoci vrátane postupu v prípade nesplnenia povinnosti, 
riadne finančné hospodárenie v súvislosti s tendrami, grantmi a zmluvami EÚ, nábor 
a správne riadenie personálnych otázok EÚ.

Úrad ombudsmana vo svojej strategickej činnosti v roku 2018 začal päť nových strategických 
vyšetrovaní týkajúcich sa zaobchádzania s osobami so zdravotným postihnutím v rámci 
spoločného systému zdravotného poistenia, prístupnosti webových stránok Komisie pre osoby 
so zdravotným postihnutím, činností pred predložením žiadosti Európskej agentúry pre lieky, 
riadenia tzv. javu otáčavých dverí zo strany Komisie, situácií týkajúcich sa zamestnancov EÚ 
a zodpovednosti za legislatívnu činnosť Rady.

Ombudsmanka otvorila 10 strategických iniciatív okrem iného v oblasti používania jazykov 
vo verejnej službe EÚ, politík zameraných proti obťažovaniu vo verejnej službe EÚ, ochrany 
detí v oblasti migrácie a návratov a pravidiel tzv. javu otáčavých dverí v rôznych inštitúciách 
a orgánoch EÚ.

Spravodajca zdôrazňuje, že transparentnosť a zodpovednosť v súvislosti s vyšetrovaniami 
vrátane vyšetrovaní, ktoré sa týkajú prístupu k informáciám a dokumentom, aj naďalej 
predstavujú najväčšiu časť z prípadov, ktorými sa ombudsmanka zaoberala v roku 2018 (20,6 
%).
Tento rok bol tiež dôležitý, pokiaľ ide o využívanie jednej z najviac využívaných právomocí 
ombudsmanky: predloženie osobitnej správy Európskemu parlamentu o zodpovednosti Rady 
Európskej únie. 

Vnímanie EÚ verejnosťou je čiastočne formované „obviňovaním Bruselu“. Spravodajca sa 
domnieva, že pre demokraciu EÚ a pre informované verejné diskusie je dôležité aby sa toto 
vnímanie verejnosti spochybnilo, a že verejnosť má právo vedieť, ako ich vlády prispievajú 
k tvorbe právnych predpisov EÚ. Spravodajca preto podporuje návrh na zlepšenie 
legislatívnej transparentnosti v Rade. Ombudsmanka predložila Rade Európskej únie viacero 
odporúčaní s cieľom umožniť verejnosti ľahšie sledovať legislatívny proces EÚ, a to aby: 

a) systematicky zaznamenávala totožnosť vlád členských štátov pri vyjadrovaní svojich 
pozícií v prípravných orgánoch Rady;

b) v súlade s právnymi predpismi EÚ vypracovala jasné a verejne dostupné kritériá 
označovania dokumentov ako „LIMITE“; 

c) systematicky preskúmavala stav dokumentov „LIMITE“ v ranej fáze, pred konečným 
prijatím legislatívneho aktu, a to aj pred neformálnymi rokovaniami v trialógoch, keď 
už Rada dospela k úvodnej pozícii k návrhu;

Spravodajca víta zásadný a plodný dialóg medzi ombudsmankou a Výborom pre petície, ktorá 
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je účinným systémom riešenia problémov, s ktorými sa občania obracajú na Parlament 
s prosbou o radu a pomoc: keďže ombudsmanka sa zaoberá sťažnosťami na inštitúcie, orgány, 
agentúry EÚ a Výbor pre petície sa zaoberá petíciami týkajúcimi sa oblastí činnosti EÚ 
v celej Európe.


