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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zlepšení tvorby právních předpisů – 15. roční zpráva Evropské komise v souladu 
s článkem 9 Protokolu o uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality 
(2009/2142(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu o zlepšení tvorby právních předpisů1,

– s ohledem na interinstitucionální společný přístup k posuzování dopadů z listopadu 2005,

– s ohledem na usnesení ze dne 9. února 2010 o rámcové dohodě týkající se vztahů mezi 
Parlamentem a Komisí2,

– s ohledem na usnesení ze dne 21. října 2008 o zlepšení tvorby právních předpisů, 2006: 
uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality – 14. roční zpráva3,

– s ohledem na usnesení o 24. a 25. roční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva 
Společenství4;

– s ohledem na zprávu Komise s názvem „Zlepšení tvorby právních předpisů, 2007” na 
základě článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (15. zpráva) 
(KOM(2008)0586),

– s ohledem na zprávu Komise s názvem „Zlepšení tvorby právních předpisů, 2008” na 
základě čl. 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (16. zpráva) 
(KOM(2009)0504),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Třetí strategický přezkum zlepšování právní 
úpravy v Evropské unii” (KOM(2009)0015),

– s ohledem na pracovní dokument Komise s názvem „Snižování administrativní zátěže v 
Evropské unii – Zpráva o pokroku za rok 2008 a perspektivy na rok 2009” 
(KOM(2009)0016),

– s ohledem na pracovní dokument Komise s názvem „Třetí zpráva o pokroku strategie pro 
zjednodušení právního prostředí” (KOM(2009)0017),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční program pro snižování administrativní 
zátěže v Evropské unii. Plány snižování zátěže v jednotlivých odvětvích a činnosti v roce 
2009” (KOM(2009)0544),

– s ohledem na vnitřní směrnice Evropské komise týkající se provádění posuzování dopadů 
(SEK(2009)0092),

                                               
1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009
3 P6_TA(2008)0493
4 P6_TA(2008)0494 a P6_TA-PROV(2009)0335
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– s ohledem na zprávu Rady za rok 2008 o posuzování dopadů (SEK(2009)0055),

– s ohledem na zprávu Rady za rok 2009 o posuzování dopadů (SEK(2010)1728),

– s ohledem na zprávu skupiny nezávislých zúčastněných stran na nejvyšší úrovni pro oblast 
administrativní zátěže ze dne 17. září 2009,

– s ohledem na závěry Rady o konkurenceschopnosti ze dne 4. prosince 2009,

– s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro parlamentární reformu 2007–2009,

– s ohledem na pracovní dokument Konference předsedů výborů „Posuzování dopadů: 
zkušenost Evropského parlamentu“,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro ústavní 
záležitosti (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že správné uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality je nezbytné 
pro řádné fungování Evropské unie a příslušné přizpůsobení činnosti jejích orgánů 
k očekávání jejích občanů, podnikatelů působících na jednotném trhu a národních a 
místních správ,

B.  vzhledem k tomu, že zlepšení tvorby právních předpisů se stalo nezbytnou podmínkou 
řádného fungování Evropské unie, které může zásadním způsobem přispět k nalezení 
cesty z hospodářské krize a k dosažení hospodářského růstu, 

C.  vzhledem k tomu, že problematiku zlepšení tvorby právních předpisů je třeba posuzovat 
nejen v kontextu programu Komise týkajícího se zlepšení regulačního prostředí, ale 
rovněž v širším pojetí, souvisejícím se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, 

D.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva předpokládá formální zapojení národních 
parlamentů do kontroly uplatňování zásady subsidiarity,

E.  vzhledem k tomu, že zlepšení tvorby právních předpisů bylo prioritní otázkou pro 
předcházející Komisi a že mělo by být rovněž hlavním úkolem pro Komisi v novém 
složení,

F.  vzhledem k tomu, že zlepšení regulačního prostředí v Unii zahrnuje řadu prvků, jako jsou 
například provádění posuzování dopadů, snížení administrativní zátěže a zjednodušování 
a sjednocování stávajících právních předpisů,

G.  vzhledem k zásadnímu významu, který při přípravě návrhů právních aktů (včetně 
posuzování jejich dopadů) mají konzultace se všemi zainteresovanými stranami, zejména 
se sociálními partnery,

H.  vzhledem k programu snižování administrativní zátěže vyplývajícího z právních předpisů 
Evropské unie, který je prováděn od roku 2005 a jehož cílem je omezení administrativní 
zátěže o 25 % do roku 2012, 
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I.  vzhledem k tomu, že jednou z klíčových částí tohoto programu je referenční měření 
administrativních nákladů založené na tzv. standardním nákladový modelu, 

J.  vzhledem k tomu, že transformační a kodifikační techniky sloužící ke zjednodušení a 
sjednocení platných zákonů umožňují větší čitelnost prováděných změn a jejich integritu,

K.  vzhledem k zásadnímu významu, jaký má pro směrnice Evropské unie jejich správné a 
včasné provádění členskými státy, jako rovněž neustále se objevující „poevropšťování“ 
práva, které je třeba chápat jako realizaci zátěže přesahující požadavky evropského práva,

L.  vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva nahradila systém prováděcích opatření (postup 
projednávání ve výborech) novým rozdělením na prostředky delegované a prostředky 
aplikační,

M.  vzhledem k evropské občanské iniciativě vytvořené Lisabonskou smlouvou, která je 
novým nástrojem umožňujícím občanům ovlivňovat právní předpisy vytvářené v 
Evropské unii,

Zásadní poznámky

1. rozhodně podporuje proces zlepšení regulačního prostředí, jehož cílem je zvýšení 
průhlednosti, účinnosti a integrity právních předpisů Evropské unie; zdůrazňuje klíčovou 
roli Komise, jako orgánů mající zákonodárnou iniciativu při připravování návrhů vysoké 
kvality; zavazuje se vynakládat veškeré úsilí za účelem účinného projednávání těchto 
návrhů v souladu s příslušným legislativním postupem; zdůrazňuje rovněž význam 
spolupráce s členskými státy za účelem zajištění správného provádění těchto předpisů; 

2.  zaznamenává angažovanost Komise ve výše uvedeném postupu vyjádřenou v řadě 
dokumentů, zejména ve třetím strategickém přezkumu zlepšování právní úpravy v 
Evropské unii, a jejích běžných činnostech; poznamenává současně, že program zůstává 
neznámý širšímu okruhu příjemců a vyzývá Komisi k jeho čitelnějšímu propagování;

3. souhlasí s formulacemi, obsaženými v bodech 3 a 15 závěrů Rady ze dne 4. prosince 
2009, které se týkající společné odpovědnosti za zlepšení regulačního prostředí a posílení 
této odpovědnosti u všech orgánů a osob zaangažovaných do tohoto procesu; 

4. zaznamenává účast Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 
v diskusi na téma zlepšení regulačního prostředí a snižování administrativní zátěže a 
počítá s plodnou spoluprací v této oblasti;

5. domnívá se, že zlepšení interinstitucionální spolupráce v této rozsáhlé oblasti vyžaduje 
revizi dohody o zlepšení tvorby právních předpisů z roku 2003; upozorňuje na body 
usnesení ze dne 9. února 2010 příslušné pro tuto problematiku týkající se rámcové dohody 
o vztazích mezi Parlamentem a Komisí;

6. zdůrazňuje, že proces zjednodušování práva nesmí vést ke snížení standardů obsažených 
v současné právní legislativě, a proto jeho nutnou složkou musejí být konzultace se všemi 
zainteresovanými stranami, včetně se sociálními partnery;
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7. s uspokojením konstatuje těsnější zapojení národních parlamentů do procesu tvorby
evropského práva, zejména do procesu kontroly shodnosti legislativních návrhů se 
zásadou subsidiarity; zdůrazňuje, aby národními parlamenty dodržovaly osmitýdenní 
termín na doručení svých názorů; upozorňuje na poměrně malý počet doposud obdržených 
posudků národních parlamentů, z nichž pouze 7 v letech 2007 a 2008 zaujímalo 
stanovisko častěji než 10krát ročně;

8. s uspokojením přijímá ty činnosti Komise, jejichž cílem je zajistit řádnou výměnu 
informací s národními parlamenty a informovat o ní Parlament a Radu; pobízí kromě toho 
národní parlamenty, aby zřetelně odlišovaly posudky týkající se zásady subsidiarity od 
posudků týkajících se obsahu návrhů Komise;

Posuzování dopadů 

9. zdůrazňuje zásadní odpovědnost Komise za provádění posuzování dopadů; současně se 
zavazuje pokračovat v činnostech týkajících se posuzování dopadů svých důležitých 
zlepšení začleněných do návrhu Komise;

10. uznává na základě svých dosavadních zkušeností potřebu revize interinstitucionálního 
společného přístupu k posuzování dopadů; upozorňuje na závěry pracovního dokumentu 
Konference předsedů výborů v této oblasti;

11. připomíná současně Komisi, že veškeré nové návrhy musejí být posuzovány s ohledem na 
plný rozsah jejich dopadů, v souladu se zásadou integrovaného přístupu, která přikazuje 
současnou analýzu hospodářských a společenských výsledků a výsledků týkajících se 
životního prostředí;

12. zdůrazňuje, že je zejména nutné provést příslušný přezkum společenských dopadů 
legislativních návrhů, mimo jiné jejich vlivu na evropský pracovní trh a životní úroveň 
společnosti;

13. navrhuje, aby Komise prováděla posuzování dopadů u všech návrhů snižující 
administrativní zátěž, což umožní přezkum eventuálních vedlejších dopadů těchto návrhů;

14. připomíná, že pro objektivní posuzování dopadů musí Komise systematicky provádět 
konzultace se všemi zainteresovanými stranami včetně malých a středních podniků; 
poznamenává, že je nutné tyto podniky lépe informovat o možnosti účasti na 
konzultacích, a vyzývá k prodloužení 8týdenního termínu trvání konzultací; vyzývá 
Komisi, aby připravovala a zveřejňovala konkrétní seznam posuzování dopadů 
plánovaných na příští rok, aby se tak zainteresovaným stranám umožnilo příslušně se na 
ně připravit;

15. zdůrazňuje, že kvalita posuzování dopadů musí podléhat stálé kontrole; s uspokojením 
přijímá názor Rady týkající se posuzování dopadů o celkovém zlepšení jejich kvality; 
zaznamenává, že Rada uplatňuje přísná kritéria pro posuzování; současně si všímá, že 
vysoké procento posuzování dopadů (více než 30 %), které jsou zpočátku Radou 
odmítány, svědčí o nutnosti dalšího zlepšení jejich kvality příslušnými službami Komise; 
vyzývá kromě toho ke zvýšení lidských zdrojů, kterými Rada disponuje;
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16. s uspokojením přijímá nové směrnice vypracované Komisí, týkající se posuzování 
dopadů, zejména do nich vloženého souboru dotazů souvisejících se zásadou subsidiarity 
a proporcionality; počítá s tím, že nové směrnice významně přispějí ke zlepšení procesu 
provádění posuzování dopadů, a tím k lepší kvalitě navrhovaných předpisů;

17. vyzývá Komisi, aby upřesnila agendy „smart regulation“ navržené v politických 
směrnicích směrech předsedy Barrosa, zejména pokud jde o posílení snahy týkající se 
posuzování ex-post;

18. vyzývá Komisi k systematickému provádění posuzování schváleného práva ex-post, mezi 
jiným za účelem prověření, podle možností, správnosti předpokladů posuzování dopadů 
svých návrhů;

19. zaznamenává iniciativu týkající se přezkumu systému posuzování dopadů zahájenou 
Účetním dvorem a se zájmem očekává výsledky těchto činností;

Snižování administrativní zátěže    

20. zdůrazňuje význam snížení nákladů na fungování podniků v Evropské unii, neboť jim to 
umožní úspěšně podnikat v těžkých hospodářských podmínkách, současně si všímá, že 
snižování administrativní zátěže pro podniky nesmí vést ke snižování standardů týkajících 
bezpečnosti práce;

21. s uspokojením přijímá výsledky dosavadní práce Komise ve formě přípravy návrhů, které 
po svém schválení umožňují snížit administrativní zátěž dokonce až o 33 % do roku 2012, 
což překračuje dřívější závazek snížit zátěž o 25 %; všímá si, že úspory vygenerované 
tímto způsobem mohou činit více než 40 miliard EUR1;

22. věnuje mimořádnou pozornost postupu při pracích s těmi návrhy Komise, které mají 
největší potenciál pro úspory (to znamená vyloučení mikropodniků z požadavků Unie 
týkajících účetnictví a změny směrnice o dani z přidané hodnoty, která má usnadnit 
elektronickou fakturaci); vyzývá členské státy ke konstruktivní spolupráci v Radě a 
k řádnému provedení schválených aktů do vlastních právních řádů;

23. konstatuje, že referenční program měření administrativní zátěže se ukázal být užitečným 
ale nákladným způsobem; vyzývá Komisi, aby zvážila alternativní metody měření 
administrativní zátěže, takové, které jsou předmětem konzultací se zainteresovanými 
stranami, což umožní rychlé odstraňování této zátěže v konkrétních případech;

24. všímá si současně poměrně malého počtu návrhů podaných on-line prostřednictvím 
zvláštní internetové stránky (148 v roce 2008); domnívá se, že Komise by měla uvést 
v širší povědomí možnost, aby různé subjekty poukazovaly na nadměrné administrativní 
náklady vyplývající z evropského nebo národního práva;

25. sdílí názor Komise, že prostředky elektronické komunikace tvoří dokonalý nástroj pro 
snižování administrativní zátěže a vyzývá ji k realizaci myšlenek sdělení o strategii e-

                                               
1 viz strana 6 Akční program snižování administrativní zátěže v Evropské unii. Plány snižování zátěže 
v jednotlivých odvětvích a činnosti v roce 2009 (KOM(2009)0544).
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Komise na období 2006–2010 a strategie i2010, za účelem modernizace správy v Evropě;

26. vyzývá Komisi k další realizaci myšlenek plánů snižování administrativní zátěže 
v jednotlivých odvětvích; zavazuje se k řádnému projednávání příslušných legislativních 
návrhů;

27. zaznamenává pozitivní přínos skupiny nezávislých zúčastněných stran na nejvyšší úrovni 
pro oblast administrativní zátěže pro program snížení této zátěže realizovaný Evropskou 
komisí; vyzývá k prodloužení mandátu skupiny do roku 2013 tak, aby mohla provést 
hodnocení realizace programu snížení administrativní zátěže na úrovni Evropské unie a 
členských států; zastává přitom názor, že skupina musí být rozšířena o další odborníky 
z ostatních členských států;

28. upozorňuje, že občané nejsou schopni odlišit administrativní zátěž vyplývající 
z evropského práva od zátěže, která je ukládána národním právem, a že národní 
administrativní zátěž přispívá k tvorbě negativního obrazu Evropské unie;

29. upozorňuje, že za účelem zajištění úspěchu programu snížení zátěže je nutná aktivní 
spolupráce Komise s členskými státy, aby se zamezilo neshodám při interpretaci a tzv. 
„poevropšťování“ práva ;

30. vzývá členské státy k důsledné realizaci národních cílů, které si sami stanovily a které se 
týkají snižování administrativní zátěže; vyzývá skupinu nezávislých zúčastněných stran na 
nejvyšší úrovni pro oblast administrativní zátěže, aby monitorovala realizaci národních 
cílů členskými státy; počítá kromě toho s plodnou spoluprácí s národními parlamenty 
v této oblasti;

Institucionální a procesní poznámky

31. oceňuje dosavadní snahu Komise vynaloženou při identifikaci a přípravě návrhů na 
zjednodušování a sjednocování evropského práva; připomíná současně nutnost zachovat 
dobrou interinstitucionální spolupráci v této oblasti, zejména v případě stažení 
legislativních návrhů, které jsou Komisí považovány za zbytečné;

32. vyzývá Komisi k dalšímu využívání režimu kodifikace právních aktů a k předložení 
zprávy ohlášené na rok 2009 popisující dosažení celého programu sjednocování práva1;

33. zdůrazňuje, že změna platných právních předpisů musí proběhnout vždy formou úpravy; 
současně uznává a respektuje práva náležející Komisi týkající se legislativního postupu; 

34. připomíná, že ostatní iniciativy ve prospěch zjednodušení práva podléhají běžnému 
legislativnímu postupu a jeho závazným lhůtám; ujišťuje přitom, že vynakládá veškeré 
úsilí, aby návrhy Komise byly projednávány v nejbližším možném termínu,

35. upozorňuje na výslovný přepis Smlouvy2 vylučující, aby Parlament a Rada přijímaly 
právní akty nepředvídané ve smlouvách týkajících se dané oblasti;

                                               
1 viz bod 5 Třetí zprávy o pokroku strategie pro zjednodušení právního prostředí (KOM(2009)0017)
2 Čl. 296 odst. 3 Smlouvy o fungování EU
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36. varuje před rezignací na potřebné zákonodárství ve prospěch samoregulace, spoluregulace 
nebo rovněž jiných prostředků nelegislativního charakteru; zastává názor, že v každém 
případě je třeba pozorně analyzovat důsledky takových voleb, s úctou ke smluvnímu 
právu a příslušným rolím jednotlivých orgánů;

37. současně připomíná, že nástroje tzv. „měkkého práva“ musejí být použity s největší 
opatrností, bez škod na právních jistotách a čitelnosti platných právních předpisů; 

38. s uspokojením konstatuje lepší výměnu informací a dokumentů souvisejících s 
prováděcími opatřeními (postup projednávání ve výborech), zejména fungování nového 
regulačního postupu spojeného s kontrolou; současně doufá, že přechod k novému 
systému zavedenému Lisabonskou smlouvou proběhne řádně a bez zbytečného prodlení;

39. všímá si kromě toho řady dalších institucionálních změn zavedených Lisabonskou 
smlouvou, které budou mít vliv na tvorbu práva v Evropské unii; zejména zdůrazňuje 
význam evropské občanské iniciativy a s uspokojením bere na vědomí zelenou knihu 
v této oblasti vypracovanou Komisí;

40. vyzývá Komisi, na základě dosavadních usnesení Parlamentu týkajících se kontrol 
uplatňování právních předpisů EU, k plnému využívání práv, která jí příslušejí v souladu s 
články 258 a 260 Lisabonské smlouvy, zejména chybějící notifikace prostředků provedení 
směrnice členskými státy;

41. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi (a …). 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpráva týkající se zlepšení tvorby právních předpisů (ang. better law-making) v Evropské unii 
zahrnuje svým rozsahem velmi mnoho problémů. Kromě zásady subsidiarity 
a proporcionality je třeba zaujat postoj k celkové strategii zlepšení regulačního prostředí (ang. 
better regulation) v evropském měřítku. Je to program, který byl zahájen interinstitucionální 
dohodou z roku 2003 o zlepšení tvorby právních předpisů a který byl předmětem četných 
usnesení Parlamentu v předcházejících dvou volebních obdobích. Strategii tvoří zejména 
prognózování společenských, ekonomických a environmentálních dopadů návrhů právních 
aktů, snižování administrativní zátěže a zjednodušování a sjednocování již platných právních 
předpisů.

Tento návrh zprávy se vztahuje současně k 15. jakož i k 16. zprávě Komise o zlepšení tvorby 
právních předpisů, které zahrnovaly roky 2007 a 2008, třetího strategického přezkumu 
zlepšování právní úpravy (ze dne 28. ledna 2009, spolu s přílohami), Programu činností ve 
prospěch snížení administrativní zátěže ze dne 22. října 2009, a rovněž dalších dokumentů 
přijatých různými orgány, včetně ostatních usnesení Parlamentu o zlepšení tvorby právních 
předpisů a kontrole uplatňování práva Společenství.

Tato zpráva je kromě toho vhodnou příležitostí, aby zaujala stanovisko k několika zásadním 
institucionálním otázkám souvisejícím se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (což se 
stalo 1. prosince 2009), které budou mít vliv na tvorbu právních předpisů v budoucnosti. 

Nejdůležitější otázky zmíněné v tomto návrhu:

 Zásady subsidiarity a proporcionality 
Tyto zásady tvoří základní požadavky primárního práva a jejich řádné uplatňování by 
mělo přispět k příslušné relaci evropského práva vůči očekávání občanů. Na druhé straně 
tyto zásady umožňují členským státům provádět vlastní legislativní pravomoci v duchu 
spolupráce na různých vládních úrovních, a tím zvyšovat právní jistotu.
Lisabonská smlouva zásadně posiluje roli národních parlamentů v kontextu zásady 
subsidiarity. Už nyní Komise zasílá parlamentům všechny návrhy právních aktů, ale 
pouze několik parlamentů doposud pravidelně zasílá zpět svá stanoviska. V nejbližší 
budoucnosti je třeba vyzvat národní parlamenty ke spolupráci a k využívání nových 
možností.

 Posuzování dopadů
Je velmi důležitým prvkem procesu tvorby práva a Parlament několikrát upozorňoval na 
to, aby ho služby Komise připravovaly s nejvyšší svědomitostí. Komise ve své odpovědi 
na požadavky Parlamentu zřídila v roce 2006 výboru pro posouzení dopadů, která je 
subjektem v rámci Komise a podléhajícím přímo jejímu předsedovi. Tento subjekt 
kontroluje kvalitu posuzování dopadů, jako je návrh daného právního aktu představený 
jako oficiální legislativní návrh Komise. Vzhledem k výsledkům dosavadní činnosti 
výboru je ujištění o jeho plné nezávislosti a příslušných pracovních podmínkách nutné. V 
současnosti se výbor skládá z 5 členů (nebo jejich zástupců) pracujících za podpory 
odpovídající 15 systematizovaným místům, což se zdá nedostačující s ohledem na 
skutečnost, že posuzuje posuzování dopadů přicházející ze všech generálních ředitelství 
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Komise a zahrnující všechny právní oblasti. Mimo jiné pod vlivem stanoviska výboru pro 
posouzení dopadů přijala Komise v lednu 2009 nové směrnice týkající se přípravy 
posuzování dopadů.
Zpravodajka považovala přijetí postoje k výše uvedeným otázkám tohoto návrhu za 
sporné, i když Výbor pro právní záležitosti připravuje současně samostatnou zprávu 
týkající se přípravy posuzování dopadů.

 Snižování administrativní zátěže
S ohledem ambiciózní cíl, kterým je snížení administrativních nákladů vyplývajících z 
evropského práva o 25 % do roku 2012, zpravodajka zaujala současně stanovisko k 
metodologii jejich měření, jakož i ke spolupráci mezi orgány EU a členskými státy v 
procesu snižování nákladů. Zejména se zdá být zásadní informace, že na základě 
referenčního měření administrativních nákladů bylo odhadnuto, že 72 právních aktů EU 
ukládalo 486 povinností týkajících se informování, které v členských státech vedly 
k přijetí více než 10 tisíc prováděcích aktů. Kromě toho se odhaduje, že 32 % 
administrativní zátěže odvozené z EU je důsledkem rozhodnutí některých členských států 
o překročení požadavků zákonodárství EU (nadměrně nekompromisní aplikace) a 
neúčinnosti jejich administrativních postupů. Poukazuje to na to, jak důležitou roli v 
procesu snižování administrativní zátěže hrají členské státy, a že provádění právních 
předpisů Evropské unie by mělo být důkladně a aktivně kontrolováno.
Vzhledem k plánům snižování zátěže v jednotlivých odvětvích zformulovaných Komisí v 
říjnu 2009 se zdá být žádoucí zaujetí stanoviska vůči jednotlivým legislativním návrhům. 
V tomto návrhu byla navíc oceněna role skupiny nezávislých zúčastněných stran na 
nejvyšší úrovni pro oblast administrativní zátěže, jejíž předseda Edmund Stoiber byl 
hostem Výboru pro právní záležitosti v listopadu 2009.

 Zjednodušování a sjednocování práva 
V tomto kontextu je třeba zvážit třetí zprávu Komise o pokroku strategie pro zjednodušení 
právního prostředí, obsahující informace o konkrétních návrzích a harmonogram činnosti 
Komise. Parlament je povinen zdůraznit svou podporu strategie a celkových cílů tohoto 
procesu, ačkoliv zkušenosti Výboru pro právní záležitosti týkající se aktualizování práva 
provedením a kodifikací poukazuje na možnost zlepšení interinstitucionální spolupráce.

Šest let po podpisu interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů lze už 
provést určitá shrnutí a zamyslet se, jak ještě zlepšit tuto spolupráci. Zpravodajka se 
nedomnívá, že by bylo nutné již v tomto návrhu zprávy formulovat návrh změn v příslušných 
dohodách (rovněž ve společném přístupu k posuzování dopadů). Upozorňuje však na zásadní 
ukazatele uvedené v závěrečné zprávě pracovní skupiny pro parlamentární reformu a v 
usnesení ze dne 9. února tohoto roku o rámcové dohodě týkající se vztahů mezi Parlamentem 
a Komisí.

V souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zpravodajka důrazně upozorňuje na 
evropskou občanskou iniciativu, která umožní občanům aktivní účast v procesu tvorby
evropského práva. Zpravodajka vyzývá Komisi k co nejrychlejšímu předložení návrhu 
prováděcích předpisů, které umožní praktické uplatňování iniciativy. Za zmínku stojí rovněž 
nové rozdělení na prostředky delegované a zaváděcí obsažené v Lisabonské smlouvě.


