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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Lisabonská smlouva staví význam transparentnosti na novou úroveň, neboť v čl. 10 odst. 3 
Smlouvy o EU stojí: „Každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie.
Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.“

Smlouva rovněž jasně rozšiřuje rozsah působnosti nařízení. Dříve Smlouva požadovala 
transparentnost pouze po Parlamentu, Radě a Komisi, zatímco nyní článek 15 Smlouvy 
o fungování EU konstatuje: „Každý občan ... má právo na přístup k dokumentům orgánů, 
institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.“

Návrh Komise KOM (2011)137 přenáší znění Smlouvy do nařízení, a to pokud jde o část 
týkající se rozšíření institucionální působnosti nařízení. Takovýto krok je nezbytný 
a adekvátní v zájmu dosažení právní jistoty, avšak neodráží základní principy Lisabonské 
smlouvy, a zejména Listiny základních práv. Tuto změnu je však nutno přijmout co nejdříve, 
neboť Lisabonská smlouva vstoupila v platnost již 1. prosince 2009 a většina orgánů 
a institucí EU již pozměnila svá vlastní pravidla a postupy tak, aby byly v souladu se 
Smlouvou.

V návrhu Komise jsou kromě změny institucionální působnosti nařízení 1049/2001 obsaženy 
také dvě drobné úpravy znění příslušných odstavců. Vzhledem k tomu, že účelem návrhu 
Komise je provést pouze technické změny institucionální působnosti tak, aby odpovídala 
Lisabonské smlouvě, navrhuje se ponechat stávající znění, aby cíle těchto úkonů zůstaly 
zřejmé.

Parlament již několikrát požádal Komisi, aby předložila nový komplexní návrh 
přepracovaného znění nařízení 1049/2001, který by zohlednil změny právního základu, jež 
Lisabonská smlouva přinesla, a který by nahradil návrhy z roku 2008 a 2011. Komise však 
bohužel nový návrh dosud nepředložila. Předchozí návrh Komise (KOM(2008)0229)) by 
z hlediska transparentnosti představoval krok zpět. Bylo by jednoznačně lepší ponechat 
stávající nařízení s nezbytnými technickými úpravami než toto nařízení rozmělňovat prvním 
návrhem Komise.

Transparentnost, jež je základním předpokladem dosažení řádné správy uváděné v článku 298 
SFEU a článku 41 Listiny základních práv, je nezbytností, má-li být prováděna účinná 
demokratická kontrola orgánů a institucí EU (článek 15 SFEU). V této souvislosti 
navrhovatelka zdůrazňuje, že transparentnost není jen otázkou pasivních reakcí orgánů 
a institucí EU, ale že vyžaduje také aktivní přístup. Jak je uvedeno ve stávajícím nařízení, 
transparentnost je jedním z nejúčinnějších prostředků zaručujících, že správní orgány budou 
mít ve vztahu k občanům v demokratickém systému větší legitimitu, účinnost a odpovědnost.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Lisabonská smlouva činí Listinu 
základních práv Evropské unie právně 
závazným dokumentem. Články 41 a 42 
této listiny stanoví pro orgány Unie 
povinnost uplatňovat vhodné správní 
postupy a poskytovat občanům Unie 
přístup k dokumentům těchto orgánů bez 
ohledu na použitý nosič.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č.° 1049/2001
Čl. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezit zásady, podmínky a omezení 
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup 
k dokumentům orgánů Evropské unie, jež 
jsou definovány v čl. 3 písm. c), uvedeného 
v čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie tak, aby se zajistil co 
nejširší přístup k dokumentům,

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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