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NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. domnieva sa, že inštitúcie, agentúry a iné orgány Európskej únie stále neberú pri 

uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 v plnej miere do úvahy pravidlá a zmeny 

zavedené Lisabonskou zmluvou a Chartou základných práv a nedodržiavajú ich, a to 

najmä pokiaľ ide o participatívnu demokraciu; berie na vedomie a víta nedávne rozsudky 

veľkej komory Súdneho dvora vo veciach Digital Rights Ireland1 a Schrems2, v ktorých 

sa Súdny dvor opieral o chartu, keď vyhlásil smernicu o uchovávaní údajov3 a 

rozhodnutie o bezpečnom prístave4 za neplatné; zdôrazňuje, že skutočný prístup 

verejnosti k dokumentom a správa registrov dokumentov musia byť založené na normách, 

ktoré sú v náležitom súlade s článkami 41 a 42 charty;  

2. v tejto súvislosti upozorňuje, že platné zmluvy už neobsahujú žiadne ustanovenia 

porovnateľné s ustanoveniami článku 207 ods. 3 Zmluvy o ES, ktoré – hoci sa týkali len 

prístupu k dokumentom Rady – boli použité na to, aby sa odôvodnilo uplatnenie výnimky 

chrániacej „priestor na premyslenie“ v článku 4 ods. 3 nariadenia na legislatívne otázky; 

znovu opakuje svoj názor, ktorý zastáva aj európsky ombudsman, že súčasné postupy 

týkajúce sa trialógov predchádzajúcich možnej dohode v prvom čítaní nezabezpečujú 

uspokojivú mieru legislatívnej transparentnosti a prístupu k dokumentom; poukazuje na 

to, že hoci sú trialógy dôležité a účinné, postupy, ktoré sa v ich prípade v súčasnosti 

uplatňujú, vyvolávajú obavy v súvislosti s otvorenosťou legislatívneho postupu a že táto 

otvorenosť „prispieva k posilneniu demokracie tým, že občanom umožňuje kontrolovať 

všetky informácie, na základe ktorých bol vydaný právny akt“, ako uviedol Súdny dvor 

Európskej únie v spojených veciach Švédsko a Turco/Rada; v tejto súvislosti pripomína, 

že vzhľadom na to, že základným predpokladom je zverejňovanie legislatívnych 

dokumentov, výnimky zo zverejňovania sa môžu uplatňovať na individuálnom základe po 

podrobnom odôvodnení verejného záujmu a skutočného a značného rizika, že zverejnenie 

by vážne narušilo rozhodovací proces inštitúcií; 

3. pripomína, že judikatúra Súdneho dvora Európskej únie uznáva riziko vonkajších tlakov a 

že to môže predstavovať oprávnený dôvod na obmedzenie prístupu k dokumentom 

týkajúcim sa rozhodovacieho procesu pod podmienkou, že sa s istotou preukáže existencia 

takéhoto vonkajšieho tlaku a že sa predložia dôkazy s cieľom preukázať, že existovalo 

primerane predvídateľné riziko, že rozhodnutie, ktoré sa má prijať, by bolo týmto 

vonkajším tlakom podstatne ovplyvnené5; vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasná 

prax podporuje skôr širší prístup lobistov k rozhodujúcim fázam legislatívneho procesu 

ako prístup všeobecnej verejnosti; 

4. preto sa domnieva, že k dokumentom vytvoreným v rámci trialógov, ako sú programy, 

zhrnutie výsledkov a zápisnice vypracované na uľahčenie rokovaní, v zásade nemožno 

                                                 
1 Spojené veci C-293/12 a C-594/12. Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014. 
2 Vec C 362/14. Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015.  
3 Smernica 2006/24/ES. 
4 Rozhodnutie Komisie 2000/520/ES z 26. júla 2000. 
5 Vec T-144/05 Pablo Munoz/Komisia, bod. 86. 
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pristupovať inak ako k ostatným legislatívnym dokumentom; pripomína, že už poveril 

svoje vlastné príslušné orgány, aby v tomto smere podnikli kroky, a vyzval ostatné 

inštitúcie, aby urobili to isté; zastáva názor, že uvedené dokumenty a zoznam stretnutí v 

rámci trialógov by mali byť priamo prístupné v registri dokumentov Parlamentu; 

pripomína, že budúca medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva bude v prípade, 

že bude prijatá, zahŕňať ustanovenia týkajúce sa databázy legislatívnych spisov a 

príslušného riadenia trialógov; 

5. pripomína, že je dôležité po každom trialógu zverejňovať pokrok rokovaní a zvoliť 

mandát udelený plénom pre rokovací tím Parlamentu, a to s cieľom zvýšiť transparentnosť 

dohôd v prvom čítaní, ku ktorým bežne dochádza v trialógoch a ktoré sa čoraz častejšie 

využívajú; 

6. zdôrazňuje, že zásada čo najširšieho prístupu k dokumentom zakotvená v článku 1 písm. 

a) nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa takisto vzťahuje na nelegislatívne dokumenty, ako sú 

napríklad administratívne dokumenty, a že dokumenty by sa mali vždy preskúmať na 

individuálnom základe s cieľom určiť, či by sa ich zverejnením skutočne narušila ochrana 

niektorého zo záujmov chránených výnimkami prístupu verejnosti a, ak je táto možnosť 

stanovená v nariadení, či prevažujúci verejný záujem vyžaduje zverejnenie dokumentu 

napriek tomu, že výnimka by mohla platiť prima facie; 

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zriadila spoločný register legislatívnych postupov a 

uľahčila tak možnosť vysledovať legislatívny proces; 

8. pripomína, že podľa článku 1 písm. c) a článku 15 ods. 1 musia inštitúcie „podporiť dobrú 

administratívnu prax v prístupe k dokumentom“ a vypracovať a zaviesť „dobrú 

administratívnu prax, aby uľahčili vykonávanie“ práv zaručených týmto nariadením; 

zdôrazňuje, že transparentnosť je úzko spätá s právom na dobrú správu vecí verejných, 

ako sa uvádza v článku 298 ZFEÚ a článku 41 Charty základných práv, a opakuje svoju 

výzvu na prijatie nariadenia o administratívnych postupoch pre vlastnú správu EÚ1;  

9. považuje za prioritu, aby inštitúcie EÚ zabezpečili úplnú transparentnosť v oblasti 

prístupu k dokumentom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že popri prístupe k dokumentom by 

mali byť verejné aj rokovania Rady, aby občania rozumeli, ako a prečo sa dané 

rozhodnutia prijali; 

10. víta myšlienku požadovať od Komisie, aby zostavila register delegovaných aktov, ktoré sú 

dôležitou súčasťou právnych predpisov EÚ, a poukazuje na to, že podľa nariadenia (ES) č. 

1049/2001 a v záujme zabezpečenia úplného, demokratického a transparentného dohľadu 

Parlamentu sa musí zároveň poskytnúť prístup k dokumentom vypracovaným ako súčasť 

postupu delegovania právomocí; 

11. naliehavo vyzýva Radu, aby preskúmala svoju politiku prístupu k dokumentom 

a zosúladila ju s príslušnými ustanoveniami Charty základných práv; 

12. pripomína, že v záujme zabezpečenia zodpovednosti a zákonnosti demokratického 

politického systému založeného na rešpektovaní právneho štátu musia mať občania právo 

                                                 
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu o správnom práve 

procesnom Európskej únie (Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 17). 
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poznať a kontrolovať činnosť svojich zástupcov, rozhodovací proces a spôsob, akým sa 

prideľujú a vynakladajú verejné prostriedky, v súlade so zásadou vysledovateľnosti 

finančných prostriedkov a v zhode s pozíciou, ktorú Parlament prijal v predchádzajúcich 

uzneseniach; 

13. poukazuje na to, že hoci sa už dosiahol pokrok, pokiaľ ide o poskytovanie informácií na 

webovom sídle Parlamentu o rôznych príspevkoch, na ktoré majú poslanci nárok, a o 

pravidlách, ktorými sa tieto príspevky spravujú, táto politika by sa mala vykonávať so 

zreteľom na najlepšie postupy uplatňované na úrovni národných parlamentov a na kroky, 

ktoré už podnikli jednotliví poslanci; nabáda preto všetkých poslancov, aby sa zapojili do 

tohto úsilia tak, že proaktívne zverejnia informácie týkajúce sa ich konkrétnych činností a 

používania výdavkov, takže Parlament zostane na čele úsilia o dosiahnutie 

transparentnosti a otvorenosti v EÚ a zabezpečí sa zlepšenie verejnej zodpovednosti 

verejných finančných prostriedkov; 

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že posledná schôdza medziinštitucionálneho výboru 

zriadeného podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa konala 15. decembra 

2009; opäť vyzýva medziinštitucionálny výbor, aby pracoval aktívnejšie a podával 

príslušným výborom správy o prerokúvaných otázkach; vyzýva medziinštitucionálny 

výbor, aby sa schádzal pravidelnejšie a sprístupnil vnútorné diskusie a rokovania tým, že 

vyzve občiansku spoločnosť, európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka 

pre ochranu údajov na predkladanie pripomienok, pričom tieto pripomienky zváži; vyzýva 

medziinštitucionálny výbor, aby sa otázkami uvedenými v tomto uznesení naliehavo 

zaoberal. 
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