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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. 
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Volebné pozorovateľské misie: vynaložilo sa úsilie na podporu 
plnenia odporúčaní, potrebné je však lepšie monitorovanie, hovoria 
audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov je potrebné urobiť viac, aby sa krajinám 
pomohlo vykonať odporúčania vyjadrené volebnými pozorovateľmi EÚ. Podľa audítorov sa 
spôsob predkladania odporúčaní v posledných rokoch zlepšil, avšak je potrebné viac 
konzultovať miestne zainteresované strany počas ich vypracúvania. 

Bez zasahovania do organizovania samotných volieb môžu volební pozorovatelia EÚ 
zhromažďovať a analyzovať fakty týkajúce sa volebného procesu a poskytovať nezávislé 
posúdenie. Dva mesiac po dni volieb vydávajú komplexnú správu s odporúčaniami, ako zlepšiť 
podmienky budúcich volieb. Odporúčania sa týkajú rôznych záležitostí od registrácie voličov 
po násilie pri voľbách. Predkladajú sa orgánom hostiteľskej krajiny, ktoré nie sú oficiálne viazané 
vykonať ich.  

Audítori posúdili, či Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Európska komisia poskytli 
hostiteľským krajinám dostatočnú podporu pri vykonávaní odporúčaní vyjadrených 
pozorovateľskými misiami v Ghane, Jordánsku, Nigérii a na Srí Lanke. Zamerali sa na voľby 
pozorované po roku 2010. 

„Je zásadne dôležité podporovať plnenie týchto odporúčaní, aby sa čo najviac zvýšil vplyv 
pozorovania volieb,” povedal Ville Itälä, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto 
správu. „Ak hostiteľská krajina nerieši volebné nedostatky, existuje riziko, že tieto slabé stránky 
pretrvajú či sa dokonca zhoršia pri budúcich voľbách“. 

Audítori dospeli k záveru, že ESVČ a Komisia vynaložili primerané úsilie na podporu vykonávania 
odporúčaní. Predkladanie odporúčaní sa v posledných rokoch zlepšilo, avšak je potrebné viac 
konzultovať zainteresované strany. ESVČ a Komisia sa angažovali v politickom dialógu a poskytli 
volebnú pomoc pri vykonávaní odporúčaní, ale povolebné misie sa nevysielajú tak často, ako by 
sa mohli. A napokon audítori hovoria, že neexistuje centrálny prehľad odporúčaní 
ani systematické posudzovanie stavu ich vykonávania. 

Náklady na pozorovateľské misie bývajú výrazne odlišné v závislosti od okolností. Na základe 
posledných dostupných údajov však priemerné náklady dosahujú 3,5 mil. EUR. Rozpočet 
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na pozorovanie volieb v rokoch 2015 až 2017 dosiahol každý rok v priemere výšku približne 
44 mil. EUR. 

Audítori odporúčajú ESVČ: 

• zabezpečiť, aby odporúčania dodržiavali usmernenia k vypracovaniu a ich vzor; 

• zabezpečiť, aby tím misie konzultoval so zainteresovanými stranami v hostiteľskej krajine odporúčania 
pred dokončením správy; 

• zabezpečiť, aby sa okrúhly stôl so zainteresovanými stranami nenaplánoval skôr než štyri 
pracovné dni po vydaní správy; 

• pokiaľ je to možné, vyslať povolebné misie do krajín, ktoré privítali pozorovateľské misie; 

• zriadiť centrálny register odporúčaní a sledovať pokrok v ich vykonávaní. 

Poznámky pre redaktorov 

Pozorovanie volieb je dôležitým nástrojom presadzovania demokracie, ľudských práv a právneho 
štátu. Dobre riadené voľby môžu prispieť k mierovému odovzdaniu politickej moci. Od stanovenia 
metodiky pozorovania volieb v roku 2000 vyslala EÚ 138 volebných pozorovateľských misií do 66 
krajín v Afrike, na Strednom Východe, v Ázii a Latinskej Amerike. Takmer polovica misií sa konala 
v Afrike. 

Pozorovateľské misie zvyčajne vedie poslanec Európskeho parlamentu, ktorého menuje Vysoký 
predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a koná ako hlavný pozorovateľ misie. 
Pozorovatelia musia byť prísne nestranní a nemôžu preukázať náklonnosť ani jednej strane 
vo volebnom procese. 

Osobitná správa č. 22/2017: „Volebné pozorovateľské misie – vynaložilo sa úsilie na podporu 
plnenia odporúčaní, potrebné je však lepšie monitorovanie” je dostupná na webovej stránke EDA 
(eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. 
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