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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v současnosti představuje pro Evropskou unii naléhavý problém 
skutečnost, že občané zpochybňují její legitimitu;

B. vzhledem k tomu, že veškeré činnosti Unie musí být v souladu se zásadou právního státu;

C. vzhledem k tomu, že článek 41 Listiny základních práv Evropské unie uznává právo na 
řádnou správu jako základní právo občanů;

D. vzhledem k tomu, že kodex řádné správní praxe vypracovaný evropským veřejným 
ochráncem práv a schválený Parlamentem dne 6. září 20011 představuje stejně jako 
doporučení Rady Evropy o dobré veřejné správě dobrý základ pro nové nařízení;

1. žádá Komisi, aby na základě článku 298 Smlouvy o fungování Evropské unie předložila 
návrh nařízení, kterým se stanoví minimální normy kvality a procesní záruky, které musí 
dodržovat veškeré orgány, instituce a jiné subjekty Unie;

– aby do přílohy ke svému návrhu usnesení začlenil následující doporučení:

2. nařízení by mělo zavést záruky a mělo by stanovit podrobnější procesní pravidla s cílem 
zajistit, že budou dodržovány základní zásady řádné správy, konkrétně legalita a právní 
jistota, proporcionalita, nestrannost a spravedlnost, legitimní očekávání a rovnost;

3. správní oblast Evropské unie by se měla řídit zásadou služby, což znamená, že by správní 
subjekty měly sloužit občanům, například by jim měly poskytovat potřebné poradenství a 
měly by jim odpovídat na dotazy, písemně zdůvodňovat přijatá rozhodnutí a uvádět 
informace o tom, jaká nápravná opatření mají všechny zúčastněné strany k dispozici;

4. v příslušných procesních pravidlech by měla být stanovena všeobecná povinnost orgánů, 
institucí a jiných subjektů jednat v přiměřené lhůtě;

5. procesní pravidla musí v souladu s čl. 41 odst. 2 písm. a) Listiny základních práv zaručit, 
že každý bude vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by 
se jej mohlo nepříznivě dotknout;

6. právo občana na informace by mělo být uskutečňováno pomocí pravidla, které by 
orgánům, institucím a jiným subjektům ukládalo povinnost poskytovat občanům veškeré 
informace, které by mohli potřebovat na obhajobu svých práv, a kromě toho také tím, že 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2001 o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv 

pro Evropský parlament, která byla vypracována na základě šetření z vlastního podnětu zaměřeného na 
existenci kodexu řádné správní praxe v různých orgánech a institucích Společenství a jeho veřejnou 
dostupnost (Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 331).
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bude občanům umožněn přístup k dokumentům podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise1 a rovněž zaručeno právo na přístup k jejich 
vlastnímu spisu; orgány, instituce a jiné subjekty by měly mít povinnost vést oficiální 
rejstřík svých dokumentů;

7. jelikož každý občan má podle čl. 20 odst. 2 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie 
právo používat při komunikaci se správními subjekty Unie úřední jazyk Unie, který si 
zvolí, měl by být jazyk používaný těmito institucemi při komunikaci s občany jasný a 
snadno srozumitelný.

                                               
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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ODŮVODNĚNÍ

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost uplynulo již dva a půl roku. Článek 298 o řádné 
správě je z nových článků Smlouvy jediný, v souvislosti s nímž Komise dosud nepřijala žádná 
opatření. Nyní je nejvyšší čas, aby se tak stalo.

Důvěru ve veřejnou správu lze podstatně zvýšit přijetím právního předpisu o správě, který se 
bude vztahovat na všechny instituce Unie a stanoví zásady a postupy řádné správy. Základem 
pro vypracování takového nařízení je článek 298 Lisabonské smlouvy, který uvádí, že „při 
plnění svých úkolů se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, efektivní a 
nezávislou evropskou správu. V souladu se služebním řádem a pracovním řádem přijatými na 
základě článku 336 přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 
formou nařízení za tímto účelem ustanovení.“

Článek 41 Listiny základních práv Evropské unie stanovuje právo občanů na řádnou správu. 
Podle něj má každý právo na to, aby byly jeho záležitosti orgány a jinými subjekty Unie 
řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě. Článek dále stanoví právo být vyslechnut, 
právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, právo na náhradu škody a právo písemně 
se obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a rovněž povinnost správních orgánů 
odůvodňovat svá rozhodnutí.

Výše zmíněný výčet práv a rovněž stávající pokyny ohledně řádné správy tvoří základ, 
z něhož je třeba vycházet při vypracování návrhu nařízení. Dobrým příkladem je především 
kodex řádné správní praxe vypracovaný evropským veřejným ochráncem práv, který schválil 
Evropský parlament v roce 2001. Jako východisko pro nové nařízení lze rovněž použít 
doporučení Rady Evropy o dobré veřejné správě.

Nařízení o správě se musí vztahovat na všechny orgány, instituce a ostatní subjekty EU. 
Nemůže se však týkat provádění rozhodnutí EU ze strany členských států.

Legitimita vyžaduje jednak důvěru občanů v jejich možnost ovlivňovat v rámci 
demokratického rozhodovacího procesu politiky uplatňované Evropskou unií, jednak důvěru 
ve spravedlivé a nestranné fungování správy EU.

Stanovení správních postupů formou nařízení přinese jistotu nejen občanům, ale rovněž 
úředníkům Unie, kteří se o ně budou moci opírat při výkonu svých povinností. Právní předpis 
o řádné správě bude jako východisko sloužit rovněž Soudnímu dvoru Evropské unie při 
rozhodování ve věcech týkajících se správy EU.

Již v současnosti existují různé pokyny, které se týkají správních postupů v různých oblastech. 
Jedná se např. o oblast hospodářské soutěže, regionální politiku nebo spotřebitelskou politiku. 
Problém spočívá v tom, že tato ustanovení jsou roztříštěna do různých právních předpisů 
Evropské unie a nejsou jednotná.

Ústředním prvkem řádné správy je transparentnost, která je zároveň nejdůležitějším faktorem, 
který zvyšuje důvěru. O přezkumu nařízení č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům se 
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v Evropském parlamentu a Radě jedná již mnoho let. Je zřejmé, že budoucí právní předpis o 
správě musí být v souladu s ustanoveními zmíněného nařízení. V jistých ohledech ovšem 
musí jít daleko za jeho rámec. Například požadavek na vedení rejstříku dokumentů, který 
v nařízení č. 1049/2001 obsažen není, je třeba do právního předpisu o správě začlenit.

Kodex řádné správní praxe vypracovaný evropským veřejným ochráncem práv obsahuje 
názor, že by orgány EU měly v rámci správních záležitostí dodržovat zásadu služby. Podle ní 
je posláním úředníků usnadnit v rámci možností jednání občanů s orgány. To zahrnuje 
poskytování odpovědí na dotazy občanů, poradenství ohledně toho, jak mají občané správně 
postupovat, a uctivé jednání s nimi.

Jedním z nejvýraznějších problémů, s nimiž se občané v rámci správního procesu v EU 
potýkají, je jazyk, který správní subjekty používají. Přestože Smlouva stanoví, že občané musí 
mít možnost jednat s orgány v jakémkoli úředním jazyce EU, neznamená to, že by se jednalo 
o jazyk srozumitelný. Složité formulace obsažené v právnickém a administrativním jazyce se 
stávají ještě nesrozumitelnějšími poté, co jsou přeloženy do dalších jazyků. Úředníci působící 
v rámci orgánů EU by měli být vyškoleni v používání srozumitelného jazyka.


