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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom) č. 
354/83 v súvislosti s ukladaním historických archívov inštitúcií v Európskom 
univerzitnom inštitúte vo Florencii
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady (COM(2012)0456),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 81 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre 
ústavné veci (A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Historické archívy inštitúcií EÚ sú významným zdrojom informácií o histórii a odkaze 
Európskej únie. Preto je dôležité poskytnúť prístup k týmto archívom verejnosti, aby bolo 
možné do nich nahliadnuť, uchovávať informácie o EÚ a podporovať výskum zameraný na 
dejiny európskej integrácie.

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 z 1. februára 19831 od inštitúcií EÚ vyžaduje, aby 
zriadili historické archívy a aby ich sprístupnili verejnosti hneď, ako dokumenty dosiahnu 30 
rokov. Nariadenie nešpecifikuje miesto ukladania archívov EÚ.

V roku 1984 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli, že svoje historické archívy 
budú ukladať v Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii, a v decembri 1984 bola 
medzi Európskymi spoločenstvami, ktoré zastupovala Komisia, a EUI uzatvorená osobitná 
dohoda o podmienkach ukladania. V zmluve sa tiež uvádza, že talianska vláda poskytne 
Európskemu univerzitnému inštitútu priestory pre archívy archívov na neobmedzený čas a bez 
poplatku.

Návrh nariadenia Rady, ktorý v súčasnosti preskúmava Európsky parlament v rámci postupu 
súhlasu (článok 81 ods. 1 jeho rokovacieho poriadku), poskytuje pevnejší právny a finančný 
rámec pre spoluprácu medzi EÚ a EUI. Zároveň posilňuje úlohu EUI, ktorý by mal historické 
archívy inštitúcií EÚ spravovať. 

Pokiaľ ide o obsah, návrh nemení kľúčové prvky nariadenia č. 354/83, ako je definícia 
historických archívov alebo to, kedy a aké dokumenty majú byť sprístupnené verejnosti. 
Návrh v podstate obsahuje obmedzený počet zmien a doplnení súčasného nariadenia, ako je 
povinnosť každej inštitúcie EÚ (s výnimkou Súdneho dvora a Európskej centrálnej banky) 
ukladať svoje historické archívy v EUI, zásada, že každá inštitúcia ostáva vlastníkom svojich 
archívov, systém financovania archívov, ochrana osobných údajov obsiahnutých v archíve a –
podľa možnosti – sprístupnenie archívov elektronickou formou. 

Spravodajkyňa by rada využila túto príležitosť na to, aby poukázala na dobrú 
medziinštitucionálnu spoluprácu v tejto oblasti.

Predovšetkým by chcela upozorniť na pokrok, ktorý bol v návrhu dosiahnutý a ktorý považuje 
za veľmi pozitívny, pokiaľ ide o financovanie, ochranu údajov a digitalizáciu. 

Návrh jasne stanovuje povinnosť financovať EUI zo všeobecného rozpočtu Európskej únie 
prostredníctvom príspevkov ukladajúcich inštitúcií a uvádza, že finančné príspevky pokryjú 
náklady na správu archívov, ale nie na poskytovanie budov a priestorov, ktoré bude 
financovať talianska vláda.

Navrhovaný prístup založený na rozdelení nákladov sa zakladá na kritériu, že výška príspevku 
bude úmerná „rozsahu príslušných plánov pracovných miest ukladajúcich inštitúcií“. Toto 
kritérium je pre Európsky parlament zjavne pomerne výhodné, keďže vzhľadom na jeho 

                                               
1 Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1.
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veľkosť nebude jeho finančný príspevok vysoký, hoci bude pravdepodobne ukladať veľké 
množstvo historických archívov. 

Spravodajkyňa vyjadruje potešenie nad jednoznačnou formuláciou, že „ak je to možné, 
inštitúcie sprístupnia svoje archívy verejnosti v digitalizovanej a elektronickej forme 
a uľahčia ich prehliadanie na internete“ (článok 9 ods. 1). To zohľadňuje súčasný stav procesu 
digitálnej archivácie, ktorý v jednotlivých inštitúciách EÚ neprebieha jednotne. Navyše –
keďže v súčasnosti európske archívy čelia výzvam digitálnej éry – návrh nabáda inštitúcie 
EÚ, aby prikročili k digitalizácii. 

Pokiaľ ide o citlivú tému ochrany údajov, návrh vyjasňuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na 
archívy. Návrh zdôrazňuje úlohu EUI ako „správcu“ osobných údajov podľa nariadenia (ES) 
č. 45/20011, ktorý koná podľa pokynov ukladajúcich inštitúcií EÚV, v prípade, že v archívoch 
ostanú akékoľvek osobné údaje. 

Dokument takisto uznáva európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ako 
subjekt, ktorý má právomoci dohľadu nad inštitúciami EÚ v zmysle nariadenia č.. 45/2001. 

So zreteľom na uvedené skutočnosti spravodajkyňa odporúča plénu, aby udelilo svoj súhlas 
s navrhovaným aktom.

                                               
1 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


