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Volební pozorovatelské mise: plnění doporučení se sleduje, avšak je 
třeba zlepšit monitorování, uvádějí auditoři EU 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je třeba ještě více pomáhat zemím, aby 
realizovaly doporučení volebních pozorovatelů EU. Prezentace doporučení se v posledních 
letech zlepšila, je však zapotřebí více konzultací na místě se zainteresovanými subjekty, 
konstatují auditoři. 

Aniž by zasahovali do samotné organizace voleb, volební pozorovatelé EU shromažďují a analyzují 
fakta týkající se volebního procesu a poskytují nezávislé posouzení. Dva měsíce po konání voleb 
vydávají komplexní zprávu obsahující doporučení, jak zlepšit rámec pro budoucí volby. 
Doporučení se zabývají otázkami od registrace voličů po násilí při volbách. Předkládají se 
orgánům hostitelské země, které nejsou formálně povinny je provádět.  

Auditoři posuzovali, zda Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a Evropská komise poskytly 
hostitelským zemím dostatečnou podporu při provádění doporučení, která předložily 
pozorovatelské mise v Ghaně, Jordánsku, Nigérii a na Srí Lance. Zaměřili se na volby pozorované 
po roce 2010. 

„Sledovat, jak jsou tato doporučení plněna, má zásadní význam pro to, aby byl dopad pozorování 
voleb maximální,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Ville Itälä. 
„Jestliže se hostitelská země nebude volebními nedostatky zabývat, existuje riziko, že nedostatky 
přetrvají, a do budoucích voleb se dokonce zintenzivní.“ 

Auditoři zjistili, že ESVČ a Komise přiměřeně podporovaly provádění doporučení. Prezentace 
doporučení se v posledních letech zlepšila, je však zapotřebí více konzultací na místě. ESVČ a 
Komise se zapojily do politického dialogu a poskytly pomoc při volbách s cílem podpořit 
provádění doporučení, povolební mise však nejsou využívány tak často, jak by mohly být. 
A v neposlední řadě, uvádějí auditoři, neexistuje ani centrální přehled o doporučeních, ani 
systematické posuzování jejich provádění. 

Náklady na pozorovatelské mise se v závislosti na okolnostech významně různí. Podle posledních 
dostupných údajů však průměrné náklady činí 3,5 milionu EUR. Rozpočet na pozorování voleb 
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v letech 2015 až 2017 činil přibližně 44 milionů EUR v průměru za rok. 

Auditoři ESVČ doporučují, aby: 

• se pokyny vypracovávaly podle stanovených pokynů a vzoru, 

• pozorovatelský tým před dokončením zprávy konzultoval zúčastněné subjekty v hostitelské zemi, 

• jednání u kulatého stolu se zúčastněnými subjekty se plánovalo nejméně čtyři pracovní 
dny po zveřejnění zprávy, 

• do zemí, kde již pracovaly pozorovatelské mise, vysílala také povolební mise, 

• zřídila centrální úložiště doporučení a sledovala pokrok při jejich plnění. 

Poznámky pro redaktory 

Pozorování voleb je důležitým nástrojem prosazování demokracie, lidských práv a právního státu. 
Náležitě řízené volby mohou přispět k pokojenému předání politické moci. Od roku 2000, kdy 
byla stanovena metodika pro pozorování voleb, vyslala EU 138 volebních pozorovatelských misí 
do 66 zemí v Africe, na Blízkém východě, v Asii a Latinské Americe. Téměř polovina misí probíhá 
v Africe. 

Pozorovatelské mise obvykle vede poslanec Evropského parlamentu, kterého jmenuje vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a který vystupuje jako hlavní 
pozorovatel mise. Pozorovatelé jsou povinni být přísně nestranní a neupřednostňovat žádnou 
stranu ve volebním procesu. 

Zvláštní zpráva č. 22/2017: „Volební pozorovatelské mise – plnění doporučení se sleduje, avšak je 
třeba zlepšit monitorování“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 
jazycích EU. 
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