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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia vždy potrebuje získať súhlas od svojich občanov, aby sa zabezpečilo jej 
demokratické fungovanie, a pri rozširovaní ho potrebuje ešte väčšmi. Získanie súhlasu závisí 
priamo od množstva faktorov vrátane dôvery v bezpečný a neustále sa rozvíjajúci hodnotový 
systém, ktorý chráni základné práva európskych občanov.

V procese európskej integrácie nastal historický prelom, pretože potreba komunikácie medzi 
Úniou a európskymi občanmi je väčšia než kedykoľvek predtým. Predovšetkým to znamená, 
že Európska únia musí brať do úvahy potreby svojich občanov a uspieť pri ich uisťovaní, že 
ich inštitúcie sa neustále snažia splniť ich očakávania. Aby boli tieto snahy presvedčivé, 
musia držať krok s historickým vývojom a najnovšími požiadavkami, ktoré treba plniť, aby sa 
zabezpečilo harmonické fungovanie Únie.

Inštitucionálna štruktúra Európskej únie je vytvorená tak, aby vyjadrovala a dodržiavala 
dvojitú hlavnú zásadu spočívajúcu vo vytvorení únie štátov a únie národov. Inštitúcie Únie 
zastupujú štáty, ako aj ich obyvateľov. Európsky parlament je len jednou z inštitúcií, ktoré 
zastupujú občanov. Hlavným cieľom Európskeho ombudsmana, ako inštitúcie, ktorá sa riadi 
právnymi normami, je podľa možnosti vždy zabezpečiť správne fungovanie inštitúcií 
a orgánov Európskej únie pri styku s verejnosťou, prejavujúc pritom náležitú úctu občanom, 
a tým prehĺbiť ich dôveru v tieto inštitúcie, orgány a v európsku sústavu ako celok.

Návrhy týkajúce sa revízie rozhodnutia Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom 
z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie 
ombudsmana obsiahnuté v prílohe X rokovacieho poriadku1 nadobúdajú v súvislosti 
s uvedenými pripomienkami osobitný význam. Pokiaľ takáto zmena účinne prispeje k tomu, 
že ombudsman bude vykonávať svoju činnosť v súlade s požiadavkami primárnej legislatívy 
Európskej únie, je dôležité, aby sa prijala.

                                               
1 Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím Európskeho parlamentu 
zo 14. marca 2002, 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13).
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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Zasahovanie do súdneho konania

So zreteľom na ustanovenia štatútu (článok 40 ods. 2) a rokovacieho poriadku Súdneho dvora 
Európskych spoločenstiev (článok 93) môže možnosť predkladania dôkazov Súdnemu dvoru 
Európskych spoločenstiev len uľahčiť proces právneho prešetrovania. V žiadnom prípade sa 
to nedá považovať za zasahovanie, pretože súd rozhoduje po predložení žiadosti samostatne 
o tom, či dôkazy využije. Ak by to tak nebolo, znamenalo by to spochybnenie vierohodnosti 
rozsudkov Súdneho dvora;

2. Prístup k dokumentom

Prístup bez výnimky ku všetkým dokumentom, ktoré sú majetkom inštitúcií Spoločenstva, 
umožňuje zabezpečiť, aby bol ombudsman čo najlepšie informovaný a aby tak mohol 
vydávať primeranejšie odporúčania, čím by účinnejšie chránil jednotlivých občanov. Okrem 
toho nemá ombudsman za žiadnych okolností právo vyzradiť obsah týchto dokumentov;

3. Svedectvá úradníkov inštitúcií Spoločenstva

Čo sa týka svedeckých výpovedí úradníkov a ostatných zamestnancov európskych inštitúcií 
podľa pokynov ich vedenia, znenie príslušného ustanovenia môže ohroziť autoritu inštitúcií 
Spoločenstva, lebo vyvolá dojem, že by mohli niečo skrývať, a zabúda sa pritom na to, že 
slúžia, alebo že by mali slúžiť občanom. Úradníci by mali byť viazaní len príslušnými 
ustanoveniami služobného poriadku;

4. Informácie o skutočnostiach, ktoré naznačujú , že by mohlo ísť o trestný čin

Ak ombudsman odhalí fakty, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť o trestný čin, nedá sa nič 
namietať proti možnosti informovať príslušnú inštitúciu Spoločenstva alebo dokonca 
predložiť vec úradu OLAF, pokiaľ to prispeje k zabezpečeniu vyššej účinnosti pri určovaní 
zodpovednosti a výkone spravodlivosti;

5. Spolupráca v oblasti ľudských práv

Spolupráca s inštitúciami, ktoré zaručujú základné práva, by mala byť samozrejmá. Napriek 
tomu by sa malo zdôrazniť, že táto spolupráca by mala prebiehať za podmienok uvedených 
v článku 5 rozhodnutia Parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon 
funkcie ombudsmana.
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