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Článek 228
(bývalý článek 195 Smlouvy o ES)
1. Evropský veřejný ochránce práv volený Evropským parlamentem je oprávněn přijímat
stížnosti od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlištěm nebo
právnické osoby se statutárním sídlem v členském státě, které se týkají případů nesprávného
úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora
Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí. Stížnosti přezkoumává a podává o nich
zprávu.
V souladu se svými povinnostmi provádí veřejný ochránce práv šetření, která považuje za
opodstatněná, a to z vlastního podnětu nebo na základě stížností předložených mu přímo
nebo prostřednictvím člena Evropského parlamentu, pokud tvrzené skutečnosti nejsou nebo
nebyly předmětem soudního řízení. Jestliže veřejný ochránce práv zjistí nesprávný úřední
postup, postoupí věc dotyčnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu, který má lhůtu tří
měsíců na to, aby mu sdělil své stanovisko. Poté předá Evropskému parlamentu a
dotyčnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu zprávu. Osobu podávající stížnost
informuje o výsledku tohoto šetření.
Veřejný ochránce práv podává každoročně zprávu o výsledku svých šetření Evropskému
parlamentu.
2. Veřejný ochránce práv je volen po každých volbách do Evropského parlamentu na dobu
jeho funkčního období. Může být volen opakovaně.
Veřejný ochránce práv může být odvolán z funkce Soudním dvorem na návrh Evropského
parlamentu, přestane-li splňovat podmínky nezbytné k výkonu své funkce nebo se dopustí
závažného pochybení.
3. Veřejný ochránce práv vykonává své funkce zcela nezávisle. Nevyžaduje ani nepřijímá
pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu. Během funkčního období
nesmí vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.
4. Evropský parlament, který se usnáší z vlastního podnětu, zvláštním legislativním postupem
formou nařízení po obdržení stanoviska Komise a se souhlasem Rady určí statut a obecné
podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv.
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