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Článok 228
(pôvodný článok 195 ZES)
1. 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. Prešetruje tieto sťažnosti a podáva o nich správy.
V súlade so svojimi povinnosťami sa ombudsman najprv presvedčí o opodstatnenosti
šetrenia, ktoré začne z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti predloženej priamo
jemu alebo prostredníctvom člena Európskeho parlamentu, okrem prípadu, keď uvádzané
skutočnosti sú alebo boli predmetom súdneho konania. Ak ombudsman zistí prípad
nesprávneho úradného postupu, postúpi záležitosť príslušnej inštitúcii, orgánu alebo úradu
alebo agentúre, ktorá ho o svojom stanovisku vyrozumie v lehote troch mesiacov.
Ombudsman potom odovzdá správu Európskemu parlamentu a príslušnej inštitúcii, orgánu
alebo úradu alebo agentúre.
O výsledku takého šetrenia musí byť osoba, ktorá podala sťažnosť, vyrozumená.
Ombudsman podáva o výsledkoch svojho šetrenia výročnú správu Európskemu parlamentu.
2. Ombudsman je volený po každých voľbách Európskeho parlamentu na čas funkčného
obdobia parlamentu. Ombudsman môže byť menovaný znova.
Na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor ombudsmana odvolať, ak nespĺňa
podmienky predpísané pre výkon jeho funkcie alebo ak sa dopustil závažného pochybenia.
3. Ombudsman vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle. Pri výkone svojich povinností nesmie
požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo
agentúry. Počas svojho funkčného obdobia nesmie vykonávať iné platené ani neplatené
povolanie.
4. Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom
na základe stanoviska Komisie a so súhlasom Rady prijme prostredníctvom nariadení štatút a
všeobecné podmienky výkonu funkcií ombudsmana.
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