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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament opakovaně vyzýval k aktualizaci statutu veřejného ochránce práv před 
koncem volebního období s cílem zajistit, aby nový mandát, který má začít bezprostředně po 
volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, zahrnoval jakékoliv nové nebo upravené 
povinnosti od samého začátku.

Od posledního přezkumu statutu (2008) uplynulo 10 let a mezitím vstoupila v platnost 
Lisabonská smlouva. Za posledních 10 let se role veřejného ochránce práv upevnila a posílila, 
zejména díky neúnavné práci vykonávané držiteli tohoto úřadu. V současné době čelíme 
novým skutečnostem a výzvám a novým očekáváním občanů i Parlamentu v řadě klíčových
oblastí, které vyžadují zlepšení.

Pokud jde o uplatňování základního práva na přístup k dokumentům, Parlament konstatuje, že 
zatímco občané mají právo na opravné prostředky proti zamítnutí nebo částečnému zamítnutí 
u Soudního dvora EU, tento postup je nákladný a časově náročný a vyžaduje formální právní 
zastoupení. Evropský parlament proto v různých usneseních doporučil, aby veřejný ochránce 
práv mohl přijímat závazná rozhodnutí ve věcech týkajících se přístupu k dokumentům s 
cílem v co nejvyšší míře posílit právo veřejnosti na přístup k dokumentům Evropské unie.

Jsou požadována i vyjasnění s cílem zdůraznit, že úřad veřejného ochránce práv je vázán 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k 
dokumentům orgánů EU, a proto jsou odstraněny dodatečné předpoklady pro utajení určitých 
kategorií informací. 

Navrhují se změny za účelem zajištění toho, že informace klasifikované jako citlivé podle 
článku 9 nařízení (ES) č. 1049/2001 mají být s veřejným ochráncem práv sdíleny v souladu s 
platnými bezpečnostními pravidly. Aby se podpořila účinnost šetření veřejného ochránce 
práv, měla by být svědectví zaměstnanců EU poskytována v prostředí osvobozeném od 
povinností služebního tajemství.

Jsou navržena vyjasnění s cílem zajistit, že pokud orgány EU nedokáží docílit souladu s 
rozsudky Soudního dvora EU nebo dochází k nadměrným zpožděním, může to být rovněž 
považováno za špatný úřední postup1. Rozdělení pravomocí a slučitelnost postupů mezi 
veřejným ochráncem práv a soudnictvím je rovněž vyjasněno a byly provedeny změny 
statutu, aby se zajistilo, že veřejný ochránce práv může stejně jako ostatní orgány EU 
zasáhnout do právních věcí projednávaných Evropským soudním dvorem.

Byly provedeny i změny s cílem zajistit, že veřejný ochránce práv má v příslušných případech 
právo vystoupit před Evropským parlamentem, a to také vedle ostatních orgánů, které mohou 
být předmětem zvláštních nebo strategických šetření.

A konečně, v citlivých oblastech, jako je na příklad ochrana oznamovatelů nebo obtěžování 
na pracovišti, které mohou při nepřiměřeném řešení ze strany orgánů, agentur a institucí EU 
být zdrojem nesprávných úředních postupů, se předkládají návrhy s cílem zajistit, že veřejný 
                                               
1 Definice nesprávného úředního postupu podle Jocoba Södermana, prvního evropského veřejného ochránce 
práv: „Nesprávný úřední postup vzniká tehdy, když veřejný orgán nefunguje v souladu s pravidly či zásadami, které jsou pro 
něj závazné.“. 
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ochránce práv má v takových případech poradní úlohu, a případně příslušným způsobem 
navýšit zdroje, které by v důsledku toho mohly být zapotřebí.

Pokud jde o obtěžování na pracovišti, navrhují se změny s cílem zajistit, že veřejný ochránce 
práv bude moci provádět šetření pro zjištění toho, jak jsou politiky proti obtěžování 
uplatňovány v praxi, a pro případná doporučení. Mohlo by rovněž být poskytováno 
poradenství zaměstnancům EU, kteří se domnívají, že jsou obětí obtěžování. Mohl by být 
zaveden zrychlený postup speciálně pro případy sexuálního obtěžování, přičemž by tato 
služba byla podmíněna dostatečnými zdroji. 

Pokud jde o ochranu oznamovatelů, veřejný ochránce práv již provedl šetření politik na 
ochranu oznamovatelů v devíti klíčových orgánech EU. Je třeba zajistit, že v tom bude moci 
pokračovat, ale že bude i moci poradit potenciálním oznamovatelům, jak a do jaké míry 
mohou být chráněni v případě zveřejnění ve veřejném zájmu. Pokud by nařízení EU o 
oznamování vstoupilo v platnost, od veřejného ochránce práv by se očekávalo, že bude 
schopen poskytovat poradenství občanům EU, kteří si nejsou jistí, zda se na ně dotčené 
nařízení vztahuje, či nikoliv. 

Zvláštní zmínka se týká nutnosti proaktivně monitorovat možné střety zájmů. Je třeba zajistit 
nestrannost, a to je úkol, který spadá do náplně práce veřejného ochránce práv.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Statut veřejného ochránce práv
Název

Současné znění Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Evropského parlamentu o 
pravidlech a obecných podmínkách pro 
výkon funkce veřejného ochránce práv(1).

Nařízení Evropského parlamentu o 
pravidlech a obecných podmínkách pro 
výkon funkce veřejného ochránce práv(1).

Odůvodnění

Toto je nový závazný právní akt v podobě nařízení podle ustanovení Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 2

Statut veřejného ochránce práv
Právní východisko 1
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Současné znění Pozměňovací návrh

s ohledem na smlouvy o založení 
Evropských společenství, a zejména na čl. 
195 odst. 4 Smlouvy o založení 
Evropského společenství a čl. 107d odst. 4
Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii,

s ohledem na smlouvy o založení Evropské 
unie, a zejména na čl. 228 odst. 4 Smlouvy 
o založení Evropské unie a čl. 106a odst. 1
Smlouvy o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii,

Odůvodnění

„Společenství“ se v celém textu mění na „Unie“, a přizpůsobuje se tak současné terminologii 
Smluv.

Pozměňovací návrh 3

Statut veřejného ochránce práv
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Evropský institut pro rovnost žen a mužů definuje genderově neutrální jazyk jako jazyk, který 
není genderově specifický a považuje lidi obecně za osoby bez odkazování na ženy 
a muže.Genderově neutrální jazyk je generický termín, který označuje používání 
nesexistického, inkluzivního a genderově vyváženého vyjadřování. Cílem genderově 
neutrálního jazyka je vyhnout se používání takových slov, která by mohla být považována za 
předpojatá, diskriminující nebo ponižující, neboť by jejich použití mohlo implikovat, že jedno 
pohlaví nebo sociální gender je normou. Používání genderově vyváženého a inkluzivního 
vyjadřování také pomáhá potlačovat genderové stereotypy, nabádá ke změně společenských 
postojů a přispívá k dosažení genderové rovnosti. Vzhledem k tomu, že na daném místě 
pracuje první žena,  je výraz použitý v anglickém znění hanlivý.

Pozměňovací návrh 4

Statut veřejného ochránce práv
Bod odůvodnění 3
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Současné znění Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že veřejný ochránce 
práv, který může též jednat z vlastního 
podnětu, musí mít všechny náležitosti 
potřebné k výkonu své funkce; že za tímto 
účelem jsou orgány a instituce 
Společenství povinny poskytnout 
veřejnému ochránci práv na požádání 
všechny informace, jež požaduje, aniž je 
dotčena povinnost veřejného ochránce 
práv nesdělovat je; vzhledem k tomu, že 
přístup k utajovaným skutečnostem nebo 
dokumentům, zejména k citlivým 
dokumentům ve smyslu článku 9 nařízení 
(ES) č. 1049/2001(2) , by měl podléhat 
bezpečnostním pravidlům dotyčného 
orgánu nebo instituce Společenství; 
vzhledem k tomu, že orgány nebo instituce 
zpřístupňující utajované skutečnosti nebo 
dokumenty zmíněné v čl. 3 odst. 2 prvním 
pododstavci by o jejich utajení měly 
informovat veřejného ochránce práv; 
vzhledem k tomu, že při uplatňování 
pravidel uvedených v čl. 3 odst. 2 prvním 
pododstavci by se měl veřejný ochránce 
práv předem dohodnout s dotyčným 
orgánem nebo institucí na podmínkách 
zacházení s utajovanými informacemi nebo 
dokumenty a s jinými informacemi, jež 
podléhají služebnímu tajemství; že pokud 
nebude veřejnému ochránci práv 
poskytnuta požadovaná pomoc, uvědomí o 
tom Evropský parlament, a tomu přísluší 
podniknout náležité kroky;

vzhledem k tomu, že veřejný ochránce 
práv, který může též jednat z vlastního 
podnětu, musí mít všechny náležitosti 
potřebné k výkonu své funkce; že za tímto 
účelem jsou orgány a instituce Unie
povinny poskytnout veřejnému ochránci 
práv na požádání všechny informace, jež 
požaduje, aniž jsou dotčeny povinnosti
veřejného ochránce práv podle nařízení 
1049/2001; vzhledem k tomu, že přístup 
k utajovaným skutečnostem nebo 
dokumentům, zejména k citlivým 
dokumentům ve smyslu článku 9 nařízení 
ES 1049/2001(2)by měl podléhat 
bezpečnostním pravidlům dotyčného 
orgánu nebo instituce Unie; vzhledem k 
tomu, že orgány nebo instituce 
zpřístupňující utajované skutečnosti nebo 
dokumenty zmíněné v čl. 3 odst. 2 prvním 
pododstavci by o jejich utajení měly 
informovat veřejného ochránce práv; 
vzhledem k tomu, že při uplatňování 
pravidel uvedených v čl. 3 odst. 2 prvním 
pododstavci by se měl veřejný ochránce 
práv předem dohodnout s dotyčným 
orgánem nebo institucí na podmínkách 
zacházení s utajovanými informacemi nebo 
dokumenty; že pokud nebude veřejnému 
ochránci práv poskytnuta požadovaná 
pomoc, uvědomí o tom Evropský 
parlament, a tomu přísluší podniknout 
náležité kroky;

Odůvodnění

V anglickém znění byly provedeny jazykové úpravy, aby byl text více neutrální z hlediska 
rodu, a tyto změny by se měly odrazit v celém textu. Zadruhé je třeba, aby pozměňovací 
návrhy vyjasnily, že veřejný ochránce práv je vázán nařízením 1049/2001, s cílem zabránit 
tomu, aby se se služebním tajemstvím zacházelo jako se zvláštní kategorií informací, o níž se 
předpokládá, že nemá být vydána.
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Pozměňovací návrh 5

Statut veřejného ochránce práv
Bod odůvodnění 7

Současné znění Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
jmenuje veřejného ochránce práv na 
začátku svého volebního období pro dané 
volební období z řad osob, které jsou 
občany Evropské unie a u kterých jsou 
veškeré záruky nezávislosti a náležité 
způsobilosti;

vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
jmenuje veřejného ochránce práv na 
začátku svého volebního období pro dané 
volební období z řad osob, které jsou 
občany Evropské unie a u kterých jsou 
veškeré záruky nezávislosti a náležité 
způsobilosti a nezastávaly politickou 
funkci na vnitrostátní ministerské úrovni 
ani v evropských orgánech;

Pozměňovací návrh 6

Statut veřejného ochránce práv
Bod odůvodnění 10

Současné znění Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit 
pravidla týkající se úředníků a 
zaměstnanců sekretariátu, který má být 
veřejnému ochránci práv nápomocen, a 
jeho rozpočtu; že sídlo veřejného ochránce 
práv je v sídle Evropského parlamentu;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit 
pravidla týkající se úředníků a 
zaměstnanců sekretariátu, který má být 
veřejnému ochránci práv nápomocen, a 
jeho rozpočtu; že sídlo veřejného ochránce 
práv je sídlo Evropského parlamentu;

Odůvodnění

Stávající sídlo umožnilo evropskému veřejnému ochránci práv, aby vykonával své povinnosti 
účinně a nezávisle.

Pozměňovací návrh 7

Statut veřejného ochránce práv
Bod odůvodnění 11
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Současné znění Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že je na veřejném 
ochránci práv, aby přijal prováděcí 
ustanovení k tomuto rozhodnutí; že je třeba 
mimo jiné stanovit určitá přechodná 
ustanovení pro prvního veřejného 
ochránce práv, který bude jmenován poté, 
co vstoupí v platnost Smlouva o Evropské 
unii,

vzhledem k tomu, že je na veřejném 
ochránci práv, aby přijal prováděcí 
ustanovení k tomuto rozhodnutí;

Odůvodnění

Toto přechodné ustanovení již není zapotřebí, vzhledem k tomu, že je již v platnosti 
Lisabonská smlouva. 

Pozměňovací návrh 8

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 1 – odst. 2

Současné znění Pozměňovací návrh

2. Veřejný ochránce práv plní své 
funkce při respektování pravomocí, jež 
orgánům a institucím Společenství udělují 
Smlouvy.

2. Veřejný ochránce práv plní své 
funkce při respektování pravomocí, jež 
orgánům a institucím Unie udělují
Smlouvy, zejména čl. 20 odst. 2 písm. d), 
článek 24 a článek 228 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a články 41 a 43 
Listiny základních práv Evropské unie.
Veřejný ochránce práv vykonává své 
povinnosti s cílem zajistit plné dodržování 
práva na řádnou správu a transparentnost 
a demokracii v rozhodovacích procesech 
orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie.

Pozměňovací návrh 9

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 1 – odst. 3
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Současné znění Pozměňovací návrh

3. Veřejný ochránce práv nesmí 
zasahovat do žádného soudního řízení ani
zpochybňovat důvodnost soudního 
rozhodnutí.

3. Veřejný ochránce práv nesmí 
zasahovat do žádného vnitrostátního 
soudního řízení a nemůže zpochybňovat 
důvodnost soudního rozhodnutí. V souladu 
s článkem 40 statutu Soudního dvora 
Evropské unie může veřejný ochránce 
práv zasahovat v řízení před Soudním 
dvorem Evropské unie.

Pozměňovací návrh 10

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 2

Současné znění Pozměňovací návrh

2. Každý občan Evropské unie nebo 
každá fyzická nebo právnická osoba s 
bydlištěm nebo sídlem v členském státě 
Evropské unie se může obrátit na 
veřejného ochránce práv buď přímo, nebo 
prostřednictvím člena Evropského 
parlamentu se stížností týkající se 
nesprávného úředního postupu při činnosti 
orgánů a institucí Společenství s výjimkou 
Soudního dvora a Soudu prvního stupně při 
výkonu jejich soudní pravomoci. Veřejný 
ochránce práv uvědomí dotyčný orgán 
nebo dotyčnou instituci neprodleně po 
obdržení stížnosti.

2. Každý občan Evropské unie nebo 
každá fyzická nebo právnická osoba s 
bydlištěm nebo sídlem v členském státě 
Evropské unie se může obrátit na 
veřejného ochránce práv buď přímo, nebo 
prostřednictvím člena Evropského 
parlamentu se stížností týkající se 
nesprávného úředního postupu při činnosti 
orgánů a institucí Unie s výjimkou 
Soudního dvora a Soudu prvního stupně při 
výkonu jejich soudní pravomoci. Veřejný 
ochránce práv uvědomí dotyčný orgán 
nebo dotyčnou instituci neprodleně po 
obdržení stížnosti, přičemž dodržuje 
normy EU v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 11

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 4

Současné znění Pozměňovací návrh

4. Stížnost musí být předložena do 
dvou let ode dne, kdy se stěžovatel dozví o 
skutečnostech, kterých se stížnost týká, a 

4. Stížnost musí být předložena do tří
let ode dne, kdy se stěžovatel dozví o 
skutečnostech, kterých se stížnost týká, a 
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musí jí předcházet vhodné administrativní 
kroky uplatněné u dotyčných orgánů a 
institucí.

musí jí předcházet vhodné administrativní 
kroky uplatněné u dotyčných orgánů a 
institucí.

Odůvodnění

Aby měli stěžovatelé více času na předložení stížnosti, s ohledem na současnou narůstající 
dobu trvání interakce s orgány.

Pozměňovací návrh 12

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 7

Současné znění Pozměňovací návrh

7. Musí-li veřejný ochránce práv z 
důvodů probíhajícího či ukončeného
soudního řízení v téže věci prohlásit 
nějakou stížnost za nepřípustnou nebo 
ukončit její zkoumání, výsledky šetření, 
které případně již provedl, se odkládají.

7. Veřejný ochránce práv přeruší 
zkoumání stížnosti po dobu, kdy jsou 
uvedené skutečnosti předmětem soudního 
řízení. Veřejný ochránce práv může vydat 
doporučení, pokud zjištění naznačí, že to, 
že některý orgán, instituce, úřad nebo 
agentura řádně nevymáhá rozsudek 
Soudního dvora Evropské unie, může 
představovat nesprávný úřední postup.

Pozměňovací návrh 13

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 8

Současné znění Pozměňovací návrh

8. Veřejný ochránce práv se může 
zabývat stížností, která se týká pracovních 
vztahů mezi orgány a institucemi 
Společenství a jejich úředníky a ostatními 
zaměstnanci pouze tehdy, pokud již 
dotyčná osoba vyčerpala všechny možnosti 
vnitřních správních žádostí a stížností, 
zejména postupy uvedené v čl. 90 odst. 1 a 
2 služebního řádu, a pokud již uplynuly 
lhůty pro odpověď ze strany orgánů, jimž 
byla věc předložena.

8. Veřejný ochránce práv se může 
zabývat stížností, která se týká pracovních 
vztahů mezi orgány a institucemi Unie a 
jejich úředníky a ostatními zaměstnanci 
pouze tehdy, pokud již dotyčná osoba 
vyčerpala všechny možnosti vnitřních 
správních žádostí a stížností, zejména 
případně postupy uvedené v čl. 90 odst. 1 
a 2 služebního řádu, nebo pokud již 
uplynuly lhůty pro odpověď ze strany 
orgánů, jimž byla věc předložena, nebo 
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pokud jakákoli jiná osoba, která pracuje 
pro orgány Unie, nemůže využít těchto 
postupů z důvodu svého postavení. Mohou 
být rovněž stanoveny zvláštní výjimky 
pro případy obtěžování, zejména
pro případy sexuálního obtěžování.

Pozměňovací návrh 14

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 9

Současné znění Pozměňovací návrh

9. Veřejný ochránce práv informuje 
stěžovatele v co nejkratší době o vyřízení 
jeho stížnosti. 

9. Veřejný ochránce práv informuje 
stěžovatele v co nejkratší době, a nejdéle 
do dvou měsíců o vyřízení jeho stížnosti. 

Pozměňovací návrh 15

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 2 – odst. 9 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

9a. na veřejného ochránce práv se 
může vztahovat žaloba pro nečinnost 
podle článku 265 Smlouvy o fungování 
EU.

Pozměňovací návrh 16

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 1

Současné znění Pozměňovací návrh

1. Veřejný ochránce práv provádí z 
vlastního podnětu nebo na základě stížnosti 
všechna šetření, která považuje za důvodná 
pro objasnění každého případného 
nesprávného úředního postupu při činnosti 
orgánů a institucí Společenství. Uvědomí o 

1. Veřejný ochránce práv je zmocněn 
provádět z vlastního podnětu nebo na 
základě stížnosti všechna šetření, která 
považuje za důvodná pro objasnění 
každého případného nesprávného úředního 
postupu při činnosti orgánů a institucí 
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tom dotyčný orgán či dotyčnou instituci, a 
ty mu mohou podat všechny potřebné 
připomínky.

Unie, aniž by potřeboval předchozí 
povolení. Každý dotčený orgán nebo 
subjekt může být včas informován a může 
být požádán, aby předložil vhodné 
připomínky nebo důkazní materiál. 

Pozměňovací návrh 17

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

1a. Veřejný ochránce práv může, aniž by 
tím byly dotčeny jeho běžné služební 
povinnosti týkající se vyřizování stížností, 
provádět šetření z vlastního podnětu, které 
je strategičtější povahy, s cílem určit 
nesprávný úřední postup a bojovat proti 
němu a prosazovat osvědčené správní 
postupy v orgánech, institucích, 
subjektech a agenturách Unie a aktivně se 
zabývat strukturálními otázkami 
veřejného zájmu, které mohou mít vliv 
na řádnou správu, transparentnost 
a demokratický rozhodovací proces.

Veřejný ochránce práv může zahájit 
strukturovaný a pravidelný dialog 
s institucemi a uspořádat veřejné 
konzultace s cílem  shromažďovat vstupy 
a důkazy před vydáním doporučení nebo 
v kterékoli fázi později, jakož 
i systematicky analyzovat a hodnotit 
pokrok dotčené instituce.

Pozměňovací návrh 18

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 2

Současné znění Pozměňovací návrh

2. Orgány a instituce Společenství
musí poskytnout veřejnému ochránci práv 

2. Orgány a instituce Unie musí 
poskytnout veřejnému ochránci práv 



AD\1170125CS.docx 13/25 PE623.941v02-00

CS

požadované informace a umožnit mu 
přístup k dotyčné dokumentaci. Přístup 
k utajovaným skutečnostem nebo 
dokumentům, zejména k citlivým 
dokumentům ve smyslu článku 9 nařízení 
(ES) č. 1049/2001, podléhá bezpečnostním 
pravidlům dotyčného orgánu nebo instituce 
Společenství.

požadované informace a umožnit mu 
přístup k dotyčné dokumentaci. Přístup k
utajovaným skutečnostem nebo 
dokumentům, zejména k citlivým 
dokumentům ve smyslu článku 9 nařízení 
ES 1049/2001, podléhá bezpečnostním 
pravidlům dotyčného orgánu nebo instituce 
Unie.

Orgány nebo instituce zpřístupňující 
utajované skutečnosti nebo dokumenty 
zmíněné v předchozím pododstavci o jejich 
utajení informují veřejného ochránce práv.

Orgány nebo instituce zpřístupňující 
utajované skutečnosti nebo dokumenty 
zmíněné v předchozím pododstavci o jejich 
utajení předem informují veřejného 
ochránce práv.

Při uplatňování pravidel uvedených v 
prvním pododstavci se veřejný ochránce 
práv má předem dohodnout s dotyčným 
orgánem nebo institucí na podmínkách 
zacházení s utajovanými informacemi nebo 
dokumenty a s jinými informacemi, jež 
podléhají služebnímu tajemství.

Při uplatňování pravidel uvedených v 
prvním pododstavci se veřejný ochránce 
práv má předem dohodnout s dotyčným 
orgánem nebo institucí na podmínkách 
zacházení s utajovanými informacemi nebo 
dokumenty.

Přístup k dokumentaci členského státu, 
na kterou se vztahují právní nebo správní 
předpisy o utajení, umožní dotčené orgány 
nebo instituce až po předchozím souhlasu 
tohoto členského státu.

Dotčené orgány nebo subjekty umožní 
přístup k dokumentům pocházejícím 
z některého členského státu, které jsou 
podle právních předpisů klasifikovány jako 
tajné, a to až poté, co útvary veřejného 
ochránce práv zavedou vhodná opatření 
a záruky pro nakládání s dokumenty, které 
zajišťují rovnocennou úroveň důvěrnosti, 
v souladu s čl. 9 nařízení (ES) 
č. 1049/2001 a v souladu s bezpečnostními 
předpisy orgánu nebo subjektu Unie .

K jiné dokumentaci členského státu 
umožní přístup poté, co jej o tom uvědomí.

K jiné dokumentaci členského státu 
umožní přístup poté, co jej o tom uvědomí.

V obou těchto případech nesmí veřejný 
ochránce práv v souladu s článkem 4 
obsah této dokumentace rozšiřovat.

V obou těchto případech musí veřejný 
ochránce práv respektovat dodržování 
nařízení 1049/2001.

Úředníci a ostatní zaměstnanci orgánů a 
institucí Společenství musí svědčit na 
požádání veřejného ochránce práv; 
vypovídají jménem svého úřadu a v 
souladu s jeho pokyny a zůstávají vázáni 
služebním tajemstvím.

Úředníci a ostatní zaměstnanci orgánů a 
institucí Unie musí svědčit na požádání 
veřejného ochránce práv.
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Pozměňovací návrh 19

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 3

Současné znění Pozměňovací návrh

3. Orgány členských států musí 
poskytnout veřejnému ochránci práv, 
pokud o to požádá, prostřednictvím stálých 
zastoupení členských států u Evropských 
společenství veškeré informace, které 
mohou pomoci objasnit případy 
nesprávného úředního postupu ze strany 
orgánů a institucí Společenství, pokud se 
na tyto informace nevztahují právní nebo 
správní předpisy ukládající mlčenlivost 
nebo ustanovení zabraňující jejich 
předání. V posledně uvedeném případě 
však může daný členský stát sdělit 
veřejnému ochránci práv tyto informace, 
pokud se zaváže, že jejich obsah 
neposkytne jiným osobám.

3. Orgány členských států musí 
poskytnout veřejnému ochránci práv, 
pokud o to požádá, prostřednictvím stálých 
zastoupení členských států u Evropské 
unie veškeré informace, které mohou 
pomoci objasnit případy nesprávného 
úředního postupu ze strany orgánů a 
institucí Unie Daný členský stát může 
sdělit veřejnému ochránci práv informace, 
na které se vztahují právní předpisy 
o utajení, v návaznosti na dohodu 
o přiměřeném zacházení s citlivými 
informacemi. V každém případě musí být 
předložen podrobný popis dokumentu.

Pozměňovací návrh 20

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 4

Současné znění Pozměňovací návrh

4. Jestliže není veřejnému ochránci 
práv poskytnuta spolupráce, kterou 
požaduje, informuje o tom Evropský 
parlament, a ten podnikne náležité kroky.

4. Jestliže není veřejnému ochránci 
práv poskytnuta požadovaná spolupráce, 
informuje o tom Evropský parlament a ten 
podnikne náležité kroky, včetně zajištění 
přítomnosti veřejného ochránce práv na 
zasedáních výborů a dalších zasedáních 
nebo slyšeních.

Odůvodnění

Umožňuje častější přítomnost veřejného ochránce práv v Parlamentu, tak jak to předpokládá 
již článek 220 jednacího řádu Evropského parlamentu1. 

                                               
1 Článek 220: Činnost veřejného ochránce práv
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Pozměňovací návrh 21

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

4a. Veřejný ochránce práv může 
případně požádat, aby mohl vystoupit 
v příslušném výboru Parlamentu v 
souvislosti se svými povinnostmi. Pokud 
se tato žádost týká probíhajícího šetření, 
může dotčený orgán požádat nebo být 
požádán, aby mohl vystoupit společně 
s veřejným ochráncem práv. 

Pozměňovací návrh 22

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 6

Současné znění Pozměňovací návrh

6. Pokud veřejný ochránce práv odhalí 
nesprávný úřední postup, uvědomí dotyčný 
orgán nebo dotyčnou instituci, a případně 
předloží návrhy doporučení. Dotyčný 
orgán nebo dotyčná instituce zašle 
veřejnému ochránci práv do tří měsíců 
odůvodněné stanovisko.

6. Pokud veřejný ochránce práv odhalí 
nesprávný úřední postup, uvědomí dotyčný 
orgán nebo dotyčnou instituci, a předloží 
návrhy doporučení. Dotyčný orgán nebo 
dotyčná instituce zašle veřejnému ochránci 
práv do tří měsíců odůvodněné stanovisko.

Pozměňovací návrh 23

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 7

                                                                                                                                                  

2.   Veřejný ochránce práv může rovněž informovat příslušný výbor, pokud o to tento výbor požádá, 
nebo z vlastního podnětu ve výboru vystoupit.
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Současné znění Pozměňovací návrh

7. Následně podá veřejný ochránce 
práv zprávu Evropskému parlamentu a 
dotyčnému orgánu či dotyčné instituci. 
Může zde též podat doporučení. 
Stěžovatele veřejný ochránce práv 
vyrozumí o výsledcích šetření a o 
stanovisku dotyčného orgánu nebo dotyčné 
instituce a o případných doporučeních 
podaných veřejným ochráncem práv.

7. Následně může veřejný ochránce 
práv podat zprávu Evropskému parlamentu 
a dotyčnému orgánu či dotyčné instituci. 
Může zde též podat doporučení. 
Stěžovatele veřejný ochránce práv 
vyrozumí o výsledcích šetření a o 
stanovisku dotyčného orgánu nebo dotyčné 
instituce a o případných doporučeních 
podaných veřejným ochráncem práv. 
V případě potřeby může veřejný ochránce 
práv požádat nebo být požádán, aby 
vystoupil na plenárním zasedání 
Parlamentu. 

Pozměňovací návrh 24

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 8

Současné znění Pozměňovací návrh

8. Veřejný ochránce práv podává 
každoročně na konci ročního zasedacího 
období zprávu o výsledcích svých šetření 
Evropskému parlamentu.

8. Veřejný ochránce práv podává 
každoročně na konci ročního zasedacího 
období zprávu o výsledcích svých šetření 
Evropskému parlamentu, včetně posouzení 
přiměřenosti zdrojů, které má veřejný 
ochránce práv k dispozici pro výkon svých 
povinností.

Odůvodnění

Pokus o zajištění přiměřených zdrojů, pokud jde o postup uvedený v čl. 11 odst. 2 stávajícího 
statutu o počtu zaměstnanců veřejného ochránce práv.

Pozměňovací návrh 25

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)
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Současné znění Pozměňovací návrh

8a. veřejný ochránce práv může 
předložit průkazné důkazy o nesprávném 
zacházení s rozpočtem EU Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za 
účelem dalšího vyšetřování a Úřadu 
evropského veřejného žalobce a rozvíjet s 
nimi strategické partnerství;

Pozměňovací návrh 26

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 4 – odst. 1

Současné znění Pozměňovací návrh

1. Veřejný ochránce práv a jeho 
zaměstnanci, na něž se vztahuje článek 
287 Smlouvy o založení Evropského 
společenství a článek 194 Smlouvy o 
založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, jsou povinni nesdělovat 
informace a dokumenty, se kterými byli 
seznámeni v rámci svých šetření. Jsou 
zejména povinni nezveřejňovat žádné 
utajované skutečnosti nebo dokumenty 
poskytované veřejnému ochránci práv, a 
to především citlivé dokumenty ve smyslu 
článku 9 nařízení (ES) č. 1049/2001 nebo 
jako dokumenty, na něž se vztahuje právo 
Společenství, pokud jde o ochranu 
osobních údajů i veškerých informací, 
které by mohly poškodit stěžovatele nebo 
jinou zúčastněnou osobu, aniž je dotčen 
odstavec 2.

vypouští se

Odůvodnění

Veřejný ochránce práv je vázán nařízením 1049/2001, stejně jako všechny ostatní orgány, a 
toto by tedy mělo být příslušným způsobem změněno, spíše než aby se vytvořila zvláštní 
výjimka speciálně pro vyšetřování prováděná veřejným ochráncem práv.
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Pozměňovací návrh 27

Statut veřejného ochránce práv
Článek 4 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 4a

1. Veřejný ochránce práv a jeho 
zaměstnanci nakládají se žádostmi o 
přístup veřejnosti k dokumentům v 
souladu s podmínkami a omezeními 
stanovenými v nařízení (ES) č. 1049/2001. 
S ohledem na stížnosti týkající se práva na 
přístup veřejnosti k úředním dokumentům 
vydá veřejný ochránce práv v návaznosti 
na řádnou analýzu a na všechny nezbytné 
úvahy doporučení týkající se vydání 
uvedených dokumentů, na které příslušný 
orgán, agentura nebo subjekt odpoví ve 
lhůtě stanovené nařízením 1049/2001.

2. Pokud se dotčený orgán tímto 
doporučením o vydání dotčených 
dokumentů neřídí, musí své odmítnutí 
řádně odůvodnit. Veřejný ochránce práv 
se může v případě odmítnutí  obrátit 
na Soudní dvůr Evropské unie 
a požadovat uplatnění zrychleného řízení 
stanoveného v jeho jednacím řádu.

Pozměňovací návrh 28

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 5 – odst. 1

Současné znění Pozměňovací návrh

1. Veřejný ochránce práv může v 
případě, že to přispěje k vyšší účinnosti 
šetření a k lepší ochraně práv a zájmů 
stěžovatelů, spolupracovat s orgány 
stejného typu, které existují v některých 
členských státech, při dodržení 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů. Veřejný ochránce práv nesmí 

1. Veřejný ochránce práv může v 
případě, že to přispěje k vyšší účinnosti 
šetření a k lepší ochraně práv a zájmů 
stěžovatelů, spolupracovat s orgány 
stejného typu, které existují v některých 
členských státech, při dodržení 
použitelných vnitrostátních právních 
předpisů. Veřejný ochránce práv může 
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touto cestou vyžadovat dokumenty, ke 
kterým by neměl přístup podle článku 3.

výjimečně vyžadovat dokumenty, ke 
kterým by neměl přístup podle článku 3.

Pozměňovací návrh 29

Statut veřejného ochránce práv
Článek 5 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 5a

1. veřejný ochránce práv provádí 
pravidelné posouzení politik a přezkumy 
postupů zavedených v příslušných 
orgánech, institucích a jiných subjektech 
EU v souladu s článkem 22 služebního 
řádu a případně vydává konkrétní 
doporučení ke zlepšení s cílem zajistit 
úplnou ochranu oznamovatelům.

2. Veřejný ochránce práv může být 
kontaktován, aby důvěrně poskytl 
informace, nezávislé poradenství a 
odborné pokyny potenciálním 
oznamovatelům, pokud jde o oblast 
působnosti příslušných ustanovení v 
unijních právních předpisech. Veřejný 
ochránce práv může rovněž na základě 
poskytnutých informací zahájit šetření,
pokud by popsané praktiky mohly v Unii 
představovat nesprávný úřední postup. Za 
tímto účelem lze upustit od platných 
ustanovení služebního řádu týkajících se 
utajení. 

Pozměňovací návrh 30

Statut veřejného ochránce práv
Článek 5 b (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 5b

1. Veřejný ochránce práv pravidelně 
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přezkoumává postupy spojené se správní 
činností orgánů, institucí a jiných 
subjektů Unie a posuzuje, zda jsou 
schopny účinně předcházet střetům 
zájmů, zaručovat nestrannost a plně 
dodržovat právo na řádnou správu.

2. Veřejný ochránce práv může určit 
a posoudit možné případy střetu zájmů 
na všech úrovních, které by mohly 
představovat nesprávný úřední postup,
v takovém případě budou vypracovány 
konkrétní závěry a Parlament musí být 
informován o zjištěních v této věci.

Pozměňovací návrh 31

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 6 – odst. 2

Současné znění Pozměňovací návrh

2. Veřejný ochránce práv je vybírán z 
osob, které jsou občany Evropské unie, 
mají plná občanská a politická práva, 
poskytují veškeré záruky nezávislosti, 
splňují podmínky požadované pro výkon 
nejvyšších soudních funkcí ve své zemi 
nebo mají obecně uznávané zkušenosti a 
způsobilost pro výkon funkce veřejného 
ochránce práv.

2. Veřejný ochránce práv je vybírán z 
osob, které jsou občany Evropské unie, 
mají plná občanská a politická práva, 
poskytují veškeré záruky nezávislosti, 
nebyli v posledních třech letech členy 
vnitrostátních vlád či orgánů Unie a 
splňují podmínky nestrannosti požadované 
pro výkon vysokých soudních funkcí ve 
své zemi nebo mají obecně uznávané 
zkušenosti a způsobilost pro výkon funkce 
veřejného ochránce práv.

Pozměňovací návrh 32

Statut veřejného ochránce práv
Článek 8 

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8

Veřejný ochránce práv, který již nesplňuje 
podmínky požadované k výkonu funkce 
nebo který se dopustí vážného pochybení, 

Veřejný ochránce práv, který již nesplňuje 
podmínky požadované k výkonu funkce 
nebo který se dopustí vážného pochybení, 
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může být odvolán Soudním dvorem 
Evropských společenství na žádost 
Evropského parlamentu.

může být odvolán Soudním dvorem 
Evropských společenství na žádost 
Evropského parlamentu poté, co byl 
vyslechnut příslušnými výbory.

Odůvodnění

Doplnění jednoho kroku navíc do postupu s cílem zaručit veřejnou diskuzi s ohledem na 
povahu úřadu a klíčovou roli úřadu vůči občanům EU. Tento krok by měl být uskutečněn před 
orgánem, který je v první řade zodpovědný za jmenování veřejného ochránce práv, tedy před 
Parlamentem.

Pozměňovací návrh 33

Statut veřejného ochránce práv
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

1a. Veřejný ochránce práv by měl 
usilovat o rovnost pohlaví ve složení 
sekretariátu a zaměstnanců.

Odůvodnění

Kodifikace s cílem zajistit genderovou neutralitu v úřadu veřejného ochránce práv, která je 
obvykle již uplatňovanou politikou.

Pozměňovací návrh 34

Statut veřejného ochránce práv
Článek 12 a (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 12a

1. Veřejný ochránce práv včas 
přezkoumá, zda orgány, instituce a jiné 
subjekty Unie odpovídajícím způsobem 
řeší případy obtěžování jakéhokoli druhu 
a povahy tak, že řádně uplatňují postupy 
stanovené v souvislosti se stížnostmi. 
Veřejný ochránce práv vypracuje na toto 
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téma příslušné závěry.

2. Veřejný ochránce práv jmenuje 
v sekretariátu osobu nebo strukturu 
s odbornými znalostmi v oblasti 
obtěžování, která je případně schopna 
poskytovat poradenství zaměstnancům 
a ostatním pracovníkům EU. Veřejný 
ochránce práv posoudí zavedené postupy 
pro předcházení obtěžování jakéhokoli 
druhu v rámci orgánů, institucí a jiných 
subjektů Unie, jakož i mechanismy pro 
potrestání odpovědných osob a vypracuje 
vhodné závěry o tom, zda jsou tyto postupy 
v souladu se zásadami proporcionality, 
přiměřenosti a důrazných opatření a zda 
poskytují obětem účinnou ochranu 
a podporu.

Pozměňovací návrh 35

Statut veřejného ochránce práv
Článek 13

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 13 Článek 13

Sídlem veřejného ochránce práv je sídlo 
Evropského parlamentu.

Sídlo veřejného ochránce práv je sídlo 
Evropského parlamentu;

Odůvodnění

Stávající sídlo umožnilo evropskému veřejnému ochránci práv, aby vykonával své povinnosti 
účinně a nezávisle.

Pozměňovací návrh 36

Statut veřejného ochránce práv
Článek 15

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 15 zrušen
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První veřejný ochránce práv jmenovaný 
poté, co vstoupí v platnost Smlouva o 
Evropské unii, je jmenován na dobu 
zbývající do konce volebního období.

Odůvodnění

Zastaralá ustanovení.

Pozměňovací návrh 37

Statut veřejného ochránce práv
Článek 17

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v
Úředním věstníku Evropských 
společenství. Vstupuje v platnost dnem 
zveřejnění.

Toto nařízení bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie. Vstupuje v 
platnost dnem zveřejnění.

Odůvodnění

Viz pn 1 a pn 2. Jedná se o nový závazný právní akt v podobě nařízení podle ustanovení 
Lisabonské smlouvy, kde se termín „Společenství“ a jeho pravomoci nahrazují „Unií“.
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