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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité posilovat legitimitu, odpovědnost a účinnost orgánů 

EU, jakož i důvěru občanů EU, a domnívá se, že pro splnění tohoto cíle prostřednictvím 

rychlých, jasných a viditelných reakcí na obavy občanů jsou klíčová pravidla řádné správy 

EU; 

2. zdůrazňuje, že i když je právo na řádnou správu, které každému zaručuje právo, aby jeho 

záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a 

v přiměřené lhůtě, zakotveno v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, který 

rovněž stanoví právo každého jednotlivce být vyslechnut před přijetím jakéhokoliv 

individuálního opatření, což také zahrnuje právo na přístup ke spisům při respektování 

oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství a povinnost správních 

orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí, je pro občany těžké kvůli chybějícímu jednotnému 

komplexnímu souboru kodifikovaných pravidel správního práva pochopit svá práva 

vyplývající z právních předpisů EU ve správním řízení, čímž nemohou tato práva uplatnit 

a využívat v plném rozsahu; je přesvědčen, že transparentnost je zapotřebí, aby občané 

lépe rozuměli rozhodovacímu procesu EU a aby se posílila důvěra v její orgány; 

3. domnívá se, že evropské správní právo procesní, které se vztahuje na orgány, instituce, 

agentury a jiné subjekty EU, by přispělo k vysoké úrovni transparentnosti a odpovědnosti 

v rámci vztahů těchto orgánů s veřejností a zvýšilo důvěru občanů v otevřenou, účinnou a 

nezávislou správu EU, pokud jde o jejich práva a posílení jejich procedurálních práv vůči 

orgánům EU; 

4. v této souvislosti připomíná, že ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2013, které bylo přijato 

naprostou většinou hlasů, Parlament vyzýval k přijetí nařízení EU o evropském správním 

právu procesním; s politováním konstatuje, že Komise v této souvislosti nepodnikla žádné 

kroky; znovu vyzývá Komisi, aby na základě článku 298 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (SFEU) a také na základě obecných zásad práva EU, jak stanoví judikatura Soudního 

dvora EU, předložila návrh jasného a závazného souboru předpisů pro správu EU, které 

by vyžadovaly otevřenost, účinnost a nezávislost; připomíná, že podle čl. 10 odst. 3 a čl. 

11 odst. 2 SEU a článku 15 SFEU představuje transparentnost demokratický základ 

Evropské unie; 

5. domnívá se, že Evropský parlament a Rada by měly přijmout rozsáhlejší závazky týkající 

se transparentnosti, a to zejména v třístranných jednáních a konsolidačních postupech; 

opětovně připomíná, že je zapotřebí zlepšit transparentnost jednání o právních předpisech, 

a podtrhuje, že je důležité po každém třístranném jednání zveřejnit postup jednání a zvážit 

mandát vyjednávacího týmu Parlamentu pro plenární zasedání s cílem zlepšit 

transparentnost dohod v prvním čtení, k nimž při třístranných jednáních běžně dochází; 

6. domnívá se, že proaktivní kultura transparentnosti, která podporuje právní stát, 

předpokládá existenci jasných a účinných mechanismů pro předcházení střetům zájmů v 

rámci orgánů EU a poradních orgánů a jejich řešení; vyjadřuje v tomto ohledu politování 

nad tím, že pro Evropskou radu neexistuje společný kodex chování, v důsledku čehož je 
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obtížné zajistit bezúhonnost a postihovat potenciální protiprávní chování, a vyzývá 

Evropskou radu, aby pro svého předsedu a zaměstnance jeho kanceláře zavedla komplexní 

pravidla integrity; naléhavě vyzývá Radu, aby přezkoumala svou politiku přístupu k 

dokumentům a uvedla ji v soulad s příslušným ustanovením Listiny základních práv; 

7. připomíná význam přístupu k dokumentům, a vyzývá tudíž k ambiciózní reformě nařízení 

(ES) č. 1049/2001 a s politováním konstatuje, že tato revize je v současnosti zablokována 

v Radě; bere na vědomí judikaturu Soudního dvora EU, zejména věci C-39/05 a C-52/05 

P, v nichž Soudní dvůr při zvažování podmínek, jimiž se řídí zveřejňování dokumentů v 

kontextu legislativního postupu, rozlišuje mezi dokumenty legislativního a správního 

procesu; připomíná, že při udělení přístupu k dokumentům je třeba dodržovat pravidla 

upravující ochranu údajů; 

8. zdůrazňuje, že práce na zvýšení transparentnosti v orgánech EU musí zahrnovat přezkum 

etického kodexu Evropského parlamentu; domnívá se, že součástí tohoto přezkumu musí 

být každopádně zákaz těch vedlejších činností poslanců Evropského parlamentu, které u 

nich zjevně zakládají střet zájmů; dále konstatuje, že v zájmu předcházení střetu zájmů 

musí být jednoznačně zakázány platby poskytované zástupci zájmových skupin ve 

prospěch zaměstnanců pracujících pro poslance Evropského parlamentu; 

9. lituje, že neexistují prověrky integrity nebo finančních zájmů zástupců členských států v 

Radě Evropské unie a zástupců státu předsedajícího Radě a naléhavě vyzývá Radu, aby 

zavedla zvláštní etický kodex, včetně sankcí, který by řešil konkrétní rizika spojená s 

delegáty jednotlivých členských států; 

10. rovněž žádá Radu, aby přijala komplexní kodex chování, který by upravoval střety zájmů 

a účinné nástroje pro předcházení porušení povinností a případné sankce a vztahoval by se 

na členy a zaměstnance dvou poradních orgánů EU, Výbor regionů a Evropský 

hospodářský a sociální výbor; 

11. vyzývá agentury EU, aby přijaly pokyny ohledně jednotné politiky prevence a řešení 

střetů zájmů členů správních rad a ředitelů, odborníků ve vědeckých výborech a členů 

odvolacích senátů a aby přijaly a prováděly jasnou politiku týkající se střetů zájmů v 

souladu s plánem opatření přijímaných na základě společného přístupu k 

decentralizovaným agenturám EU; 

12. navrhuje, aby Výbor pro právní záležitosti neposuzoval prohlášení o finančních zájmech 

kandidátů na komisaře pouze formálně, ale aby posouzení bylo skutečně věcné, čímž se 

zamezí jakýmkoliv střetům zájmů; vítá výzvu evropského veřejného ochránce práv 

určenou Komisi, aby posílila své postupy přezkumu případů tzv. „otáčivých dveří“ s cílem 

zabránit střetům zájmů; konkrétně pak požaduje plné provedení článku 16 služebního 

řádu; připomíná, že Parlament ve svém usnesení ze dne 8. září 2015 o postupech a praxi 

slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 20141 vyjádřil názor, že „ výrok 

Výboru pro právní záležitosti, který na základě důkladné analýzy prohlášení o finančních 

zájmech potvrzuje absenci jakéhokoli střetu zájmů, je nezbytnou podmínkou pro konání 

slyšení u příslušného výboru“ (bod 4); Výbor pro právní záležitosti by měl proto vydat „v 

nadcházejících měsících pokyny ve formě doporučení nebo zprávy z vlastního podnětu, 

které by usnadnily reformu postupů týkajících se prohlášení komisařů o zájmech“ (bod 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0287. 
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13); 

13. je přesvědčen, že pokud jde o vztahy se zástupci zainteresovaných subjektů, je důležité 

zavést povinný rejstřík transparentnosti se zapojením Komise, Rady a Evropského 

parlamentu, aby bylo dosaženo minimální úrovně transparentnosti v procesu vytváření 

právních předpisů; 

14. na závěr se domnívá, že účinná ochrana oznamovatelů by pomohla posílit jak veřejný 

zájem, tak demokratickou odpovědnost evropských orgánů; žádá Komisi, aby vypracovala 

regulační rámec pro oznamovatele s cílem utajit jejich identitu a ochránit je před 

jakýmikoliv odvetnými opatřeními; připomíná požadavek Parlamentu určený Komisi, aby 

přezkoumala možnost zřízení evropského programu na ochranu oznamovatelů, a vítá 

šetření evropského veřejného ochránce práv ohledně toho, zda orgány EU plní svou 

povinnost zavádět vnitřní předpisy pro oznamování případů nesprávného jednání 

(whistleblowing); poukazuje na zjištění veřejného ochránce práv, že většina orgánů EU 

dosud řádně neprovedla předpisy na ochranu oznamovatelů, jak požaduje reforma 

služebního řádu z roku 2014; žádá, aby všechny orgány EU, které tak dosud neučinily, 

přijaly bezodkladně vnitřní předpisy pro oznamování případů nesprávného jednání 

(whistleblowing) a uplatnily společný přístup ke svým povinnostem; 
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