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Vážená paní předsedkyně,

obracím se na Vás v souvislosti se zprávou z vlastního podnětu týkající se výroční zprávy o 
činnosti evropské veřejné ochránkyně práv za rok 2018, kterou vypracoval Váš výbor 
(2019/2134(INI)). Na své schůzi konané dne 12. listopadu 2019 přijal Výbor pro ústavní 
záležitosti stanovisko ve formě dopisu (zpravodaj: Paulo Rangel, PPE), které Vám tímto 
předávám. 

Výbor se na této schůzi1 rozhodl vyzvat Petiční výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil níže uvedené návrhy.

Výbor pro ústavní záležitosti vítá úzkou spolupráci, kterou evropská veřejná ochránkyně práv 
navázala s Evropským parlamentem, zejména pak s některými jeho výbory, včetně Výboru 
pro ústavní záležitosti, s nímž při několika příležitostech vedla otevřený a plodný dialog. 

Výbor pro ústavní záležitosti je velmi spokojen s činností evropské veřejné ochránkyně práv v 
referenčním období (2018) a vybízí ji, aby dále rozvíjela svou činnost v klíčových oblastech 
uvedených v její výroční zprávě: 

 odpovědnost v rozhodovacím procesu EU; 

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Antonio Tajani (předseda), Gabriele Bischoff (místopředsedkyně), Charles 
Goerens (místopředseda), Giuliano Pisapia (místopředseda), Paulo Rangel (zpravodaj), Danuta Maria Hübner, 
Alexander Alexandrov Yordanov, Sven Simon, László Trócsányi, Richard Corbett, Domènec Ruiz Devesa, 
Catherine Bearder, Pascal Durand, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois.
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 transparentnost lobbingu;

 přístup k dokumentům;

 základní práva;

 etické otázky;

 agentury EU a jiné subjekty; 

 smlouvy a granty EU; 

 účast občanů na tvorbě politik EU. 

Výbor pro ústavní záležitosti přikládá mimo jiné velký význam transparentnosti pracovních 
metod v Radě coby legislativním orgánu a spolu s Vaším výborem vypracoval zprávu o 
strategickém šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkajícím se tohoto tématu, v níž 
potvrzuje hlavní závěr tohoto šetření2. 

Výbor pro ústavní záležitosti oceňuje rozhodnou podporu, kterou evropská veřejná 
ochránkyně práv poskytuje evropské občanské iniciativě, a vítá, že její úřad bude monitorovat 
způsob, jakým jsou nové právní předpisy týkající se této iniciativy uplatňovány3.

V neposlední řadě si je Výbor pro občanské svobody vědom toho, že rozhodnutí 
94/262/ESUO, ES, Euratom, konkrétně statut evropského veřejného ochránce práv, kterým se 
řídí výkon funkce tohoto orgánu, vstoupilo v platnost v roce 1994 a naposledy bylo 
pozměněno v roce 20084. Výbor proto lituje skutečnosti, že statut veřejného ochránce práv 
nebyl sladěn s novým právním rámcem poté, co dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost 
Lisabonská smlouva. Potřeba aktualizovat statut veřejného ochránce práv je o to naléhavější, 
že čl. 228 odst. 4 SFEU umožňuje Evropskému parlamentu, aby po obdržení stanoviska 
Komise a se souhlasem Rady přijal nařízení, kterými stanoví pravidla a obecné podmínky 
výkonu funkce veřejného ochránce práv. Výbor pro ústavní záležitosti opakuje, že je naléhavě 
nutné rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom zrušit a nahradit je nařízením, které bude v 
souladu se současně platným právním rámcem. Výbor pro ústavní záležitosti připomíná, že na 
začátku roku 2019 navrhl vypracování nového statutu5, avšak zatím stále čeká na souhlas 
Rady.

Za zohlednění výše uvedeného stanoviska Vám budu velmi vděčný.

2 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv 
OI/2/2017 týkajícím se transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU (2018/2096(INI)) 
(zpravodajové: Jo Leinen a Yana Toom). 
3 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2013 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské 
iniciativě (OJ L 130, 17.5.2019, s. 55).
4 Viz rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a 
obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15).
5 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým 
se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného 
ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) 
(Zpravodaj: Paulo Rangel).
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