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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o 
uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (COM(2012)0456),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 
Smlouvy o fungování Evropské unie (C7–0025/2013),

– s ohledem na čl. 81 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Výboru pro 
ústavní záležitosti (A7-0000/2013),

1. uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Historické archivy orgánů EU představují důležitý zdroj informací o dějinách a odkazu 
Evropské unie. Je proto zásadní poskytnout k těmto archivům přístup veřejnosti, aby do nich 
bylo možné nahlížet, uchovávat v nich informace o orgánech EU a podporovat výzkum 
zabývající se průběhem evropské integrace.

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 19831 od orgánů EU vyžaduje, aby 
zřídily historické archivy a otevřely je pro veřejnost, jakmile dokumenty dosáhnou stáří 30 let. 
Nařízení nespecifikuje místo ukládání archivů EU.

V roce 1984 Evropský parlament, Rada a Komise souhlasily s uložením svých historických 
archivů v Evropském univerzitním institutu (EUI) ve Florencii a v prosinci 1984 byla mezi 
Evropským společenstvím, zastupovaným Komisí, a EUI uzavřena zvláštní smlouva o 
podmínkách ukládání. Ve smlouvě se rovněž uvádí, že prostory pro archivy EUI trvale a 
bezúplatně poskytuje italská vláda.

Návrh nařízení Rady, jímž se v současnosti v rámci postupu souhlasu zabývá Evropský 
parlament (na základě čl. 81 odst. 1 svého jednacího řádu), poskytuje spolupráci mezi EU a 
EUI pevnější právní a finanční rámec. Současně posiluje roli EUI, který by měl historické 
archivy orgánů EU spravovat. 

Co se týče obsahu, návrh nemění klíčové prvky nařízení č. 354/83, jako je například definice 
historických archivů nebo to, kdy a jaké dokumenty mají být zpřístupňovány veřejnosti. 
Návrh obsahuje v podstatě pouze omezené změny stávajícího nařízení, jako je povinnost 
každého orgánu EU (s výjimkou Soudního dvora a Evropské centrální banky) ukládat své 
historické archivy v EUI, zásada, že všechny orgány zůstávají vlastníky svých archivů, systém 
financování archivů, ochrana osobních údajů obsažených v archivech a zpřístupnění archivů 
elektronickými prostředky, kdykoli je to možné. 

Zpravodajka by při této příležitosti chtěla poukázat na dobrou interinstitucionální spolupráci v 
této oblasti.

Zejména by ráda upozornila na pokrok, jehož bylo v návrhu dosaženo a jejž pokládá za 
vcelku pozitivní, a to pokud jde o financování, ochranu údajů a digitalizaci. 

Návrh jasně stanoví povinnost financovat EUI ze souhrnného rozpočtu Unie prostřednictvím 
příspěvků ukládajících orgánů a uvádí, že finanční příspěvky mají pokrývat náklady na správu 
archivů, nikoli však na poskytování budov a úložných prostor, které má financovat italská 
vláda.

Navrhovaný přístup sdílení nákladů se zakládá na kritériu, že velikost příspěvku bude 
přiměřená „rozsahu příslušných plánů pracovních míst ukládajících orgánů“ (čl. 8 odst. 10). 
Toto kritérium se pro Evropský parlament zdá být poměrně výhodné, neboť vzhledem k jeho 
velikosti nebude jeho finanční příspěvek vysoký, přestože bude v archivech pravděpodobně 

                                               
1 Úř. věst. L 43, 15.2.1983, s. 1.
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ukládat značné množství historických dokumentů. 

Zpravodajku rovněž těší výslovná formulace, že „kdykoli je to možné, orgány zpřístupní své 
archivy veřejnosti elektronickými prostředky, včetně digitalizovaných a elektronických 
archivů, a podporují nahlížení do těchto archivů prostřednictvím internetu“ (čl. 9 odst. 1). To 
zohledňuje nynější realitu v archivaci digitálních dokumentů, která v různých orgánech EU 
neprobíhá jednotně. Kromě toho evropské archivy v současnosti čelí výzvám digitální éry, a 
proto návrh vybízí orgány EU, aby přikročily k digitalizaci. 

Co se týče citlivého tématu ochrany údajů, návrh vyjasňuje pravidla, jež se na archivy 
vztahují. V případě, že v archivech zůstanou jakékoli osobní údaje, zdůrazňuje roli EUI 
jakožto „zpracovatele“ osobních údajů podle nařízení (ES) č. 45/20011, jednajícího podle 
pokynů ukládajících orgánů EU. 

Dokument rovněž uznává evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) jakožto subjekt, který 
má pravomoci dohledu nad orgány EU, jak předpokládá nařízení č. 45/2001. 

S ohledem na výše uvedené zpravodajka navrhuje, aby plenární zasedání udělilo 
s navrhovaným aktem svůj souhlas.

                                               
1 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


