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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise
(KOM(2008)0229) – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0229),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 255 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj původní návrh Parlamentu (C6-0184/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv (Listinu), a zejména její články 41 a 42,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne [...] určený Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu1,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanoviska2 Výboru pro ústavní záležitosti, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro 
mezinárodní obchod a Petičního výboru (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise dotčený návrh neobsahuje žádné podstatné 
změny nad rámec těch, které byly jako takové označeny v návrhu, a vzhledem k tomu, že
s ohledem na kodifikaci nezměněných ustanovení předchozích aktů společně s těmito 
změnami návrh obsahuje přímou kodifikaci stávajících textů, aniž by byl jakkoliv měněn 
jejich obsah,

1. schvaluje níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení 
poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, 
Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
                                               
1 Tvořící přílohu ke zprávě A6-0077/2009.
2 Tvořící přílohu ke zprávě A6-0077/2009.
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podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise

Návrh nařízení Evropského parlamentu
a Rady vymezující obecné zásady
a omezení, jimiž se řídí právo na přístup
k dokumentům orgánů, institucí a jiných 
subjektů Evropské unie

Or. en

Odůvodnění

Název musí odrážet novou povahu aktu po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy jako nového 
obecného rámce pro demokratickou účast, viditelnost, dohled a transparentnost, který se
v zásadě vztahuje na všechny subjekty EU. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V nařízení (ES) č. 1049/2001 ze dne 
30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise má být provedena řada 
podstatných změn. V zájmu jasnosti by 
uvedené nařízení mělo být přepracováno.

(1) Po vstupu v platnost Smlouvy o EU
a Smlouvy o fungování EU bylo právo na 
přístup k dokumentům rozšířeno na řadu 
orgánů, institucí a jiných subjektů 
Evropské unie, a proto je nutné podstatně 
pozměnit nařízení (ES) č. 1049/2001 ze 
dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, 
Rady a Komise1, přičemž je třeba 
zohlednit zkušenosti získané počátečním 
prováděním uvedeného nařízení
a příslušnou judikaturu Soudního dvora 
Evropské unie.  
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_______________________

1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti ustanovení Smlouvy byla po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy 
podstatně rozšířena. Pokrývá nyní přístup k dokumentům řady orgánů, institucí a jiných 
subjektů EU a nevztahuje se již jen na Parlament, Komisi a Radu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Průhlednost umožňuje občanům blíže 
se účastnit rozhodovacího procesu
a zaručuje, že správní orgány budou mít ve 
vztahu k občanům v demokratickém 
systému větší legitimitu, účinnost
a odpovědnost. Průhlednost přispívá
k posílení zásad demokracie a dodržování 
základních práv, která jsou uvedena
v článku 6 Smlouvy o EU a v Chartě
základních práv Evropské unie.

(3) Průhlednost umožňuje občanům blíže 
se účastnit rozhodovacího procesu
a zaručuje, že správní orgány budou mít ve 
vztahu k občanům v demokratickém 
systému větší legitimitu, účinnost
a odpovědnost. Průhlednost přispívá
k posílení zásad demokracie, jak je 
uvedeno v článcích 9 až 12 Smlouvy o EU,
a dodržování základních práv, která jsou 
uvedena v článku 6 Smlouvy o EU a 
v Listině základních práv Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v souladu s Lisabonskou smlouvou a novými povinnými právy vyplývajícími
z Listiny základních práv a posilujícími povinnost zajistit otevřenou a efektivní evropskou 
správu, jak je stanoveno v článku 298 Smlouvy o fungování EU. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Transparentnost by rovněž měla 
posílit zásady řádné správy, které orgány, 
instituce a jiné subjekty Evropské unie 
uplatňují v souladu s článkem 41 Listiny
a článkem 298 SFEU. V souladu s těmito 
zásadami by měly být definovány vnitřní 
správní postupy a na uplatňování zásady 
otevřenosti v praxi by měly být uvolněny 
náležité finanční a lidské zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v souladu s Lisabonskou smlouvou a novými povinnými právy vyplývajícími
z Listiny základních práv a posilujícími povinnost zajistit otevřenou a efektivní evropskou 
správu, jak je stanoveno v článku 298 Smlouvy o fungování EU. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V nařízení (ES) č. 1049/2001, které je 
použitelné ode dne 3. prosince 2001, jsou 
stanoveny obecné zásady a omezení
z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu pro výkon práva na přístup
k dokumentům.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění nařízení (ES) č. 1049/2001 
bylo poprvé vyhodnoceno ve zprávě, která 
byla zveřejněna dne 30. ledna 2004. Dne 
9. listopadu 2005 se Komise rozhodla 
zahájit proces vedoucí k přezkoumání 
nařízení (ES) č. 1049/2001. Evropský 
parlament vyzval v rezoluci přijaté dne 4. 
dubna 2006 Komisi, aby předložila návrhy 
na změnu nařízení. Dne 18. dubna 2007 
Komise zveřejnila zelenou knihu
o přezkumu nařízení a zahájila veřejnou 
konzultaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Účelem tohoto nařízení je v co nejvyšší 
míře posílit právo veřejnosti na přístup
k dokumentům a stanovit obecné zásady
a omezení tohoto přístupu podle čl. 255 
odst. 2 Smlouvy o ES.

(6) Účelem tohoto nařízení je v co nejvyšší 
míře posílit právo veřejnosti na přístup
k dokumentům a stanovit obecné zásady
a omezení z důvodu veřejného nebo 
soukromého zájmu, kterými se řídí tento 
přístup podle čl. 15 odst. 3 SFEU
a kterými by se měla řídit všechna ostatní 
pravidla Evropské unie, s výhradou 
zvláštních ustanovení týkajících se 
Soudního dvora Evropské unie, Evropské 
centrální banky a Evropské investiční 
banky. V zájmu zajištění větší otevřenosti 
práce orgánů, institucí nebo jiných 
subjektů by se právo na přístup mělo týkat
i dokumentů, které tyto orgány obdrží.

Or. en
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Odůvodnění

Změna zohledňuje rozšířenou oblast působnosti navrhovaného právního aktu a jeho rámce, 
který se v zásadě vztahuje na všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU, na základě zásady 
co nejúplnějšího přístupu k dokumentům.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podle čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 
Smlouvy o EU se právo na přístup 
vztahuje také na dokumenty, které se 
týkají společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky a policejní a soudní spolupráce
v trestních věcech. Každý orgán musí 
dodržovat svá bezpečnostní pravidla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nařízení vyjadřuje společné přání 
přispět k vytvoření soudržného
a komplexního obecného rámce pro 
ochranu utajovaných informací 
pocházejících z Evropské unie nebo
z orgánů, institucí či jiných subjektů 
Evropské unie. V souladu
s demokratickou zásadou stanovenou
v článcích 9 až 12 Smlouvy o EU má 
Evropský parlament jako zástupce občanů 
přístup k utajovaným informacím EU.

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být vytvořen společný meziinstitucionální rámec pro utajované dokumenty s cílem 
zajistit požadovanou míru legality, právní jistoty a právních norem s tím, že na EP, který 
vykonává své pravomoci jako demokraticky zvolený orgán EU, by se měla vztahovat zvláštní 
ustanovení. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský parlament a Rada přijaly 
dne 6. září 2006 nařízení (ES) č. 
1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské 
úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu
k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí na orgány a subjekty 
Společenství. Pokud jde o přístup
k dokumentům obsahujícím informace
o životním prostředí, mělo by toto nařízení 
být v souladu s nařízením (ES) č. 
1367/2006.

(9) V souladu s Aarhuskou úmluvou
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí a 
s příslušnými právními předpisy Evropské 
unie by mělo být zajištěno širší právo na 
přístup k dokumentům a informacím, na 
něž se tato úmluva vztahuje.  

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Co se týče zpřístupňování osobních 
údajů, měl by se jasně stanovit vztah mezi 
tímto nařízením a nařízením (ES) č. 
45/2001 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a 
o volném pohybu těchto údajů.

(10) Orgány, instituce a jiné subjekty 
Evropské unie by měly zpracovávat osobní 
údaje spravedlivým a transparentním 
způsobem a plně v souladu s právy 
subjektů údajů, jak stanoví článek 16 
Smlouvy o fungování EU, článek 8 
Listiny, příslušné právní předpisy 
Evropské unie a judikatura Soudního 
dvora Evropské unie.



PE439.989v01-00 12/56 PR\810278CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Nezbytnou podmínkou přístupu k dokumentům je ochrana údajů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Měla by se stanovit jasná pravidla, 
pokud jde o zveřejňování dokumentů 
pocházejících z členských států
a dokumentů třetích stran, které jsou 
součástí spisů soudního řízení nebo které 
orgány obdržely na základě zvláštních 
pravomocí k vyšetřování, které jsou jim 
svěřeny právními předpisy ES.

(11) Měla by se stanovit jasná pravidla, 
pokud jde o zveřejňování dokumentů 
pocházejících z členských států
a dokumentů třetích stran, které jsou 
součástí spisů soudního řízení nebo které 
orgány, instituce a jiné subjekty obdržely 
na základě zvláštních pravomocí
k vyšetřování, které jsou jim svěřeny 
právními předpisy Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Měl by být poskytnut širší přístup
k dokumentům v případech, kdy orgány 
vykonávají své legislativní funkce, též
v rámci přenesených pravomocí, a přitom 
zachována účinnost rozhodovacího 
procesu orgánů. Tyto dokumenty by měly 
být přístupné přímo v co nejširším
rozsahu.

(12) Měl by být poskytnut přístup
k dokumentům v případech, kdy v souladu 
se Smlouvami orgány vykonávají své 
legislativní funkce, též v rámci 
přenesených pravomocí podle článku 290
a prováděcích pravomocí podle článku 
291 SFEU a podle protokolu č. 1 o úloze 
národních parlamentů v EU. Přípravné 
dokumenty a informace by měly být 
veřejnosti přímo zpřístupněny na 
internetu.
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Odůvodnění

V souladu se zásadou co nejúplnějšího přístupu k dokumentům, legislativním aktům, aktům
v přenesené pravomoci a k prováděcím aktům by měl být veřejnosti zajištěn přímý a včasný 
přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Právní texty by měly být 
vypracovávány jasně a srozumitelně
a měly by být zveřejňovány v Úředním 
věstníku Evropské unie. Přípravné 
dokumenty a všechny související 
informace, včetně právních stanovisek
a informací o jednotlivých fázích 
interinstitucionálního postupu, by měly 
být občanům včas zpřístupněny na 
internetu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou co nejúplnějšího přístupu a transparentnosti musí být legislativní 
postup v co největší míře otevřený a viditelný.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Evropský parlament, Rada a Komise 
by se v souladu s článkem 295 Smlouvy
o fungování EU a tímto nařízením měly 
dohodnout na lepších postupech pro 
tvorbu právních předpisů, lepších 
modelech a metodách pro jejich 
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vypracovávání i technických řešeních, 
která by umožnila sledování životního 
cyklu přípravných dokumentů a jejich 
sdílení s orgány, institucemi a jinými 
subjekty zapojenými do postupu, a měly by 
je zveřejnit v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Nezbytnou podmínkou účinného přístupu veřejnosti k dokumentům je lepší tvorba právních 
předpisů a koordinace činností jednotlivých orgánů, institucí a jiných subjektů. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Dokumenty vztahující se
k nelegislativním postupům, jako jsou 
závazná opatření nebo opatření týkající se 
vnitřní organizace, správní akty, 
rozpočtová opatření nebo opatření 
politické povahy (jako jsou závěry, 
doporučení nebo usnesení), by měly být 
snadno přístupné v souladu se zásadou 
řádné správy stanovenou v článku 41 
Listiny. U každé kategorie dokumentů by 
příslušný orgán, instituce nebo jiný 
subjekt měly občanům zpřístupnit schéma 
vnitřních postupů, které mají být 
uplatněny, informace o tom, které 
organizační jednotky by mohly být za 
danou věc odpovědné, jakož i jejich 
pravomoci, stanovené lhůty a adresu 
kontaktního místa. S občany je možné 
dohodnout zvláštní opatření i v případě, že 
jim nebylo možné udělit veřejný přístup. 
Orgány, instituce a jiné subjekty řádně 
zohlední doporučení evropského 
veřejného ochránce práv.

Or. en
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Odůvodnění

Doplnění v souladu se zásadou co nejúplnějšího přístupu k dokumentům a s Listinou. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12d) Soudní dvůr Evropské unie 
upřesnil, že požadavek konzultovat
s členskými státy, pokud jde o žádosti
o přístup k dokumentům z nich 
pocházejících, nedává členským státům 
právo tento přístup odmítnout nebo se 
odvolávat na vnitrostátní právní předpisy 
či ustanovení a že orgán, instituce nebo 
jiný subjekt, kterému byla podána žádost, 
může přístup odmítnout pouze na základě 
výjimek stanovených tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít právo odmítnout přístup k dokumentům, které z nich pocházejí, 
neboť konečné rozhodnutí přísluší evropským orgánům. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12e) Orgány EU by se měly v souladu
s článkem 295 Smlouvy o fungování EU 
dohodnout na společných pokynech 
týkajících se způsobu, jak utajovat své 
vnitřní dokumenty, jak je klasifikovat
a archivovat pro potřeby historie podle 
zásad vymezených v tomto nařízení. 

Or. en



PE439.989v01-00 16/56 PR\810278CS.doc

CS

Odůvodnění

Nezbytnou podmínkou účinného přístupu veřejnosti k dokumentům je lepší tvorba právních 
předpisů a koordinace činností jednotlivých orgánů. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Interinstitucionální rejstřík lobbistů
a jiných zúčastněných stran je přirozeným 
nástrojem na podporu otevřenosti
a transparentnosti v legislativním procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) S některými dokumenty je třeba kvůli 
jejich velice citlivému obsahu zacházet 
zvláštním způsobem. Způsoby 
informování Evropského parlamentu
o obsahu těchto dokumentů by měla 
upravovat interinstitucionální dohoda.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se zlepšila průhlednost práce 
orgánů, měly by Evropský parlament, 

(16) Aby se zlepšila průhlednost práce 
orgánů, měly by orgány, instituce a jiné 
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Rada a Komise zpřístupnit nejen 
dokumenty, které orgány vytvoří, ale
i dokumenty, které obdrží. V této 
souvislosti je třeba připomenout, že 
prohlášení č. 35 připojené k závěrečnému 
aktu Amsterodamské smlouvy stanoví, že
členský stát může Komisi nebo Radu
požádat, aby nepředávaly dokument třetím 
osobám pocházejícím z tohoto státu bez 
jeho předchozího souhlasu.

subjekty zpřístupnit nejen dokumenty, 
které vytvoří, ale i dokumenty, které 
obdrží. Členský stát může orgány, 
instituce nebo jiné subjekty požádat, aby 
nepředávaly dokument pocházející z tohoto 
státu bez jeho předchozího souhlasu třetím 
osobám kromě samotných orgánů, 
institucí nebo jiných subjektů. 

Pokud je taková žádost zamítnuta, musí 
orgán, instituce nebo jiný subjekt, který 
žádost obdržel, uvést důvody zamítnutí. 
Podle článku 346 Smlouvy o fungování 
EU není žádný členský stát povinen 
poskytovat informace, jejichž zpřístupnění 
považuje za neslučitelné se základními 
zájmy své bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít právo odmítnout přístup k dokumentům, které z nich pocházejí, 
neboť konečné rozhodnutí přísluší orgánům, institucím a jiným subjektům. Netýká se 
dokumentů, které obsahují informace týkající se bezpečnosti daného státu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zásadě by měly být veřejnosti 
přístupné všechny dokumenty orgánů. Je 
však třeba chránit některé veřejné
a soukromé zájmy prostřednictvím 
výjimek. Orgány by měly mít právo 
chránit své vnitřní konzultace a porady 
tam, kde je to třeba k zabezpečení jejich 
způsobilosti provádět své úkoly. Při 
posuzování výjimek by měly orgány ve 
všech oblastech činnosti Unie brát
v úvahu zásady právních předpisů 
Společenství o ochraně osobních údajů.

(17) V zásadě všechny dokumenty, které 
orgány, instituce nebo jiné subjekty 
vytvoří nebo obdrží a které se vztahují
k jejich činnosti, by měly být 
zaregistrovány a zpřístupněny veřejnosti. 
Aniž je dotčena kontrola ze strany 
Evropského parlamentu, přístup k celému 
dokumentu nebo k jeho části by však mohl 
být odložen.



PE439.989v01-00 18/56 PR\810278CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Přístup k určitým dokumentům nebo jejich částem by mohl být dočasně odložen.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Všechna pravidla přístupu
k dokumentům orgánů musí být v souladu
s tímto nařízením.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Každý orgán by měl přijmout 
opatření nutná k informování veřejnosti
o platných předpisech a k vyškolení svých 
zaměstnanců, aby pomáhali občanům při 
výkonu jejich práv vyplývajících z tohoto 
nařízení. Aby mohli občané snadněji 
uplatňovat svá práva, měl by každý orgán 
poskytnout přístup k rejstříku dokumentů.

(20) Orgány, instituce a jiné subjekty by 
měly důsledně a koordinovaně informovat 
veřejnost o opatřeních přijatých
k provedení tohoto nařízení, vytvořit 
vnitřní rejstřík dokumentů a postupů
a vyškolit své zaměstnance tak, aby 
pomáhali občanům při výkonu jejich práv 
vyplývajících z tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zvyšování povědomí občanů o veřejném přístupu k dokumentům EU je nezbytný nástroj k boji 
proti demokratickému deficitu, který občané pociťují. Může podnítit zájem veřejnosti a přispět
k jejímu zapojení.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Tímto nařízením nejsou dotčena 
stávající práva členských států, soudních 
orgánů nebo vyšetřovacích orgánů na 
přístup k dokumentům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Komise by měla doplněním tohoto 
nařízení navrhnout nástroj, který by přijal 
Evropský parlament a Rada a jenž by 
stanovil společná pravidla pro opakované 
použití informací a dokumentů, které mají
v držení orgány, instituce nebo jiné 
subjekty, a obdobně by uplatňoval zásady 
stanovené směrnicí 2003/98/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
17. listopadu 2003 o opakovaném použití 
informací veřejného sektoru1.
_______________________
1 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty veřejného sektoru by měly být vybízeny k tomu, aby poskytovaly k opakovanému 
použití všechny dokumenty, které mají v držení. Opakované použití dokumentů, včetně 
úředních textů zákonodárné a správní povahy, by měly prosazovat a podporovat v těch 
případech, kdy mají právo schválit jejich opakované použití.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Podle čl. 255 odst. 3 Smlouvy o ES
stanoví každý orgán ve svém jednacím 
řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke 
svým dokumentům, 

(23) Podle čl. 15 odst. 3 SFEU a v souladu 
se zásadami a pravidly stanovenými
v tomto nařízení stanoví každý orgán, 
instituce nebo jiný subjekt ve svém 
jednacím řádu zvláštní ustanovení
o přístupu ke svým dokumentům, i co se 
týče správních úkolů,

Or. en

Odůvodnění

Čl. 15 odst. 3 SFEU stanoví, že každý orgán, instituce nebo jiný subjekt zajišťuje 
transparentnost své činnosti a stanoví ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení o přístupu 
ke svým dokumentům.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 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 Evropského parlamentu, 
Rady a Komise (dále jen „orgány“) 
uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES 
tak, aby se veřejnosti poskytnul co nejširší 
přístup k takovým dokumentům;

a) vymezit v souladu s článkem 15 SFEU 
zásady, podmínky a omezení z důvodu 
veřejného nebo soukromého zájmu pro 
výkon práva na přístup k dokumentům 
orgánů, institucí nebo jiných subjektů 
Evropské unie, aby jim byl poskytnut co 
nejširší přístup k takovým dokumentům;

Or. en

Odůvodnění

Článek 15 SFEU stanoví, že obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého 
zájmu, kterými se řídí toto právo na přístup k dokumentům, určuje EP a Rada.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat řádnou správní praxi při 
přístupu k dokumentům.

c) podporovat transparentní a řádnou 
správní praxi s cílem zlepšit přístup
k jejich dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oprávněné osoby a oblast působnosti Oprávněné osoby

1. Všechny fyzické a právnické osoby mají 
právo na přístup k dokumentům orgánů,
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

1. Všechny fyzické a právnické osoby či 
sdružení právnických nebo fyzických osob
mají právo na přístup k dokumentům 
orgánů, institucí nebo jiných subjektů,
s výhradou zásad, podmínek a omezení 
vymezených v tomto nařízení.

2. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které má orgán v držení, to 
znamená na dokumenty, které vytvořil 
nebo obdržel a které má v držení , které se 
týkají záležitosti související s politikami, 
činnostmi a rozhodnutími, jež spadají do 
jeho působnosti, a to ve všech oblastech 
činnosti Evropské unie.

2. Osoby, které jsou členy orgánu, 
instituce nebo jiného subjektu Evropské 
unie či které pro tento orgán, instituci 
nebo jiný subjekt Evropské unie pracují, 
by v zásadě měly při vyhledávání 
dokumentů využívat interní prostředky, 
které mají k dispozici, pokud nejednají 
jako občané zcela nezávisle na svých 
pracovních povinnostech.

3. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, 
zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď 
na písemnou žádost, nebo přímo
v elektronické formě nebo prostřednictvím 
rejstříku. Přímo přístupné mají být
v souladu s článkem 12 zejména 
dokumenty vytvořené nebo obdržené
v průběhu legislativního procesu.
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4. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 
odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení
v souladu s uvedeným článkem.
5. Toto nařízení se nevztahuje na 
dokumenty, které předložily soudům jiné 
strany než orgány.
6. Aniž jsou dotčena zvláštní práva na 
přístup zájemcům k dokumentům, která 
jsou založena právem ES, dokumenty 
tvořící součást vyšetřovacího správního 
spisu nebo spisu k řízení v souvislosti
s aktem individuálního rozsahu nejsou 
přístupné veřejnosti, dokud vyšetřování 
není uzavřeno nebo o aktu není 
rozhodnuto s definitivní platností. 
Dokumenty obsahující shromážděné 
informace nebo informace, které orgán 
získal od fyzických nebo právnických osob
v rámci takového vyšetřování, nejsou 
přístupné veřejnosti.
7. Toto nařízení se nedotýká práv na 
přístup veřejnosti k dokumentům v držení 
orgánů, která vyplývají z mezinárodních 
úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly
k jejich provedení.

Or. en

Odůvodnění
V souladu s čl. 15 odst. 3 SFEU.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na všechny 
dokumenty, které mají v držení orgány, 
instituce nebo jiné subjekty Evropské 
unie, to znamená na dokumenty, které 
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vytvořily nebo obdržely a které mají
v držení, a to ve všech oblastech činnosti 
Evropské unie.
2. Dokumenty se zpřístupní veřejnosti 
buď v elektronické podobě v Úředním 
věstníku Evropské unie či prostřednictvím 
oficiálního rejstříku orgánu, instituce 
nebo jiného subjektu nebo na písemnou 
žádost. Dokumenty vytvořené nebo 
obdržené v průběhu legislativního 
postupu jsou zpřístupněny přímo
v souladu s článkem 12 tohoto nařízení.
3. Tímto nařízením nejsou dotčena 
rozšířená práva veřejnosti na přístup
k dokumentům v držení orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů, která mohou 
vyplývat z nástrojů mezinárodního práva,
z aktů institucí, které tyto nástroje 
provádějí, nebo z právních předpisů 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

 Navržený akt předkládá obecný rámec pro všechny orgány, instituce nebo jiné subjekty EU.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se: Pro účely tohoto nařízení se:

a) „dokumentem“ rozumí obsah na 
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře 
či uložený v elektronické formě nebo jako 
zvuková, vizuální nebo audiovizuální 
nahrávka), který orgán vytvoří a formálně 
jej zašle jednomu nebo několika 
příjemcům, nebo který jiným způsobem 
zaregistruje, nebo který orgán obdrží;
údaje obsažené v elektronických 
systémech k ukládání, zpracování a sběru 
dat se považují za dokumenty, pokud je lze 

a) „dokumentem“ rozumí údaje nebo
obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný 
na papíře či uložený v elektronické formě 
nebo jako zvuková, vizuální nebo 
audiovizuální nahrávka) týkající se 
záležitosti, která se vztahuje k politikám, 
činnostem a rozhodnutím, jež spadají do 
oblasti působnosti orgánu, instituce nebo 
jiného subjektu Evropské unie; informace
obsažené v elektronických systémech
k ukládání, zpracování a sběru dat (včetně 
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zpracovat formou výtisku nebo kopie
v elektronickém formátu pomocí 
dostupných nástrojů pro využívání 
systému;

externích systémů používaných při práci 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu)
představují dokument nebo dokumenty, 
pokud je lze zpracovat formou jednoho či 
více výtisků nebo kopií v elektronickém 
formátu pomocí libovolných rozumně
dostupných nástrojů pro využívání 
systému; orgán, instituce nebo jiný 
subjekt, který má v úmyslu vytvořit nový 
elektronický systém k ukládání dat nebo 
stávající systém podstatně změnit, 
vyhodnotí pravděpodobný dopad tohoto 
kroku na právo přístupu, jež je tímto 
nařízením zaručeno, a jedná tak, aby se 
zasadil o podporu transparentnosti; 
funkce pro získávání informací uložených
v elektronických systémech k ukládání dat 
jsou přizpůsobovány tak, aby vyhovovaly 
opakujícím se žádostem ze strany 
veřejnosti, kterým nelze vyhovět pomocí 
stávajících nástrojů pro využívání 
systému;
aa) „utajovanými dokumenty“ rozumí 
dokumenty, které podléhají úplnému či 
částečnému utajení v souladu s čl. 3a 
odst. 1 tohoto nařízení;

ab) k „legislativním aktům“ pro účely 
tohoto nařízení řadí dokumenty vytvořené 
nebo obdržené v průběhu legislativních 
postupů pro přijímání legislativních aktů,
a to i postupů v rámci přenesených
a prováděcích pravomocí, a akty, jež jsou 
právně závazné v členských státech nebo 
pro členské státy;
ac) „správními úkoly“ rozumí opatření 
týkající se organizačních, správních nebo 
rozpočtových záležitostí, jež jsou interní 
pro příslušný orgán, instituci nebo jiný 
subjekt; 
ad) „archivním systémem“ rozumí nástroj 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu 
pro strukturované řízení evidence všech 
jeho dokumentů, které se vztahují
k probíhajícímu nebo v nedávné době 
uzavřenému postupu;
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ae) „historickým archivem“ rozumí ta část 
archivu orgánu, instituce nebo jiného 
subjektu, která byla na základě podmínek 
stanovených v písmenu a) vyčleněna pro 
trvalé uchování.

b) „třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické 
nebo právnické osoby nebo subjekty mimo 
dotyčný orgán, včetně členských států, 
ostatních orgánů a institucí Společenství, 
orgánů a institucí mimo Společenství
a třetích zemí.

Podrobný seznam všech kategorií aktů, na 
něž se vztahují definice v písmenech a) až 
ac), se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a na internetových 
stránkách orgánů, institucí nebo jiných 
subjektů. Orgány, instituce nebo jiné 
subjekty se rovněž dohodnou na 
společných kritériích pro archivaci, která 
zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Navržený akt by měl zahrnovat definice různých kategorií dokumentů, na jejichž základě by 
orgány, instituce nebo jiné subjekty musely stanovit zvláštní pravidla pro uplatňování těchto 
obecných definicí v souladu se svými konkrétními pracovními postupy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Kategorie utajovaných dokumentů

1. Pokud existují důvody veřejného 
pořádku podle čl. 4 odst. 1 a aniž je 
dotčena parlamentní kontrola na evropské 
nebo vnitrostátní úrovni, označí orgán, 
instituce nebo jiný subjekt dokument jako 
utajený tehdy, jestliže by jeho zpřístupnění 
narušilo ochranu zásadních zájmů 
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Evropské unie nebo jednoho či více jejích 
členských států, zejména v oblastech 
veřejné bezpečnosti, obrany a vojenských 
záležitostí, a pokud může tento dokument 
částečně nebo úplně podléhat utajení. 
Informace se podle stupně utajení 
klasifikují takto:
a) „EU TOP SECRET“ (EU – přísně 
tajné): tento stupeň utajení se použije 
výlučně pro informace a materiály, jejichž 
neoprávněné zpřístupnění by mohlo 
mimořádně závažně poškodit zásadní 
zájmy Evropské unie nebo jednoho či více 
členských států;
b) „EU SECRET“ (EU – tajné): tento 
stupeň utajení se použije výlučně pro 
informace a materiály, jejichž 
neoprávněné zpřístupnění by mohlo vážně 
poškodit zásadní zájmy Evropské unie 
nebo jednoho či více členských států;
c) „EU CONFIDENTIAL“ (EU –
důvěrné): tento stupeň utajení se použije 
pro informace a materiály, jejichž 
neoprávněné zpřístupnění by mohlo 
poškodit zásadní zájmy Evropské unie 
nebo jednoho či více členských států;
d) „EU RESTRICTED“ (EU –
vyhrazené): tento stupeň utajení se 
použije pro informace a materiály, jejichž 
neoprávněné zpřístupnění by mohlo být 
nevýhodné pro zájmy Evropské unie nebo 
jednoho či více členských států.
2. Informace podléhají utajení pouze 
tehdy, je-li to nezbytné. Je-li to možné, 
uvede původce na utajovaný dokument 
datum nebo lhůtu, po jejichž uplynutí lze 
snížit stupeň utajení nebo odtajnit 
skutečnosti, které obsahuje. Jinak 
posuzuje tuto otázku nejméně každých pět 
let, aby zjistil, zda je původní stupeň 
utajení nadále nezbytný. Stupeň utajení je 
jasně a řádně vyznačen a je zachováván 
pouze po dobu, po kterou dané informace 
vyžadují ochranu. Odpovědnost za 
označení informací stupněm utajení a za 
veškerá následná snížení tohoto stupně 
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nebo za jejich odtajnění nese výhradně 
orgán, instituce nebo jiný subjekt, jenž je 
jejich původcem nebo jenž utajovaný 
dokument obdržel od třetí osoby či jiného 
orgánu, instituce nebo jiného subjektu.
3. Aniž je dotčeno právo přístupu 
ostatních orgánů, institucí nebo jiných 
subjektů Evropské unie, utajované 
dokumenty jsou třetím osobám 
poskytovány pouze se souhlasem jejich 
původce. Pokud je do zpracování 
utajovaného dokumentu zapojen více než 
jeden orgán, instituce nebo jiný subjekt, je 
mu přidělen stejný stupeň utajení
a jestliže se orgány, instituce nebo jiné 
subjekty v náhledu na poskytovanou 
ochranu různí, přistoupí se k vyjednávání. 
Dokumenty týkající se legislativních 
postupů nepodléhají utajení; prováděcí 
opatření podléhají utajení před tím, než 
jsou přijata, pokud je utajení nezbytné
a jeho záměrem je zabránit nežádoucím 
účinkům na samotné opatření. 
Mezinárodní dohody týkající se sdílení 
důvěrných informací uzavírané jménem 
Evropské unie nemohou třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci udělit právo, na 
jehož základě by mohla zabránit přístupu 
Evropského parlamentu k důvěrným 
informacím.
4. Žádosti o přístup k utajovaným 
dokumentům vyřizují postupy uvedenými
v článcích 7 a 8 pouze osoby, které mají 
právo se s obsahem těchto dokumentů 
seznámit. Tyto osoby také posuzují, jaké 
odkazy na utajované dokumenty mohou 
být uvedeny v rejstříku přístupném 
veřejnosti.
5. Utajované dokumenty se zaznamenávají 
do rejstříku orgánu, instituce nebo jiného 
subjektu, stejně jako zpřístupňují pouze se 
souhlasem jejich původce.
6. Orgán, instituce nebo jiný subjekt, který 
se rozhodne odepřít přístup
k utajovanému dokumentu, své 
rozhodnutí odůvodní způsobem, který 
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nepoškodí zájmy, jež jsou chráněny 
výjimkami stanovenými v čl. 4 odst. 1.
7. Aniž je dotčena parlamentní kontrola 
na vnitrostátní úrovni, přijmou členské 
státy opatření vhodná k zajištění toho, aby 
byly při vyřizování žádostí o utajované 
dokumenty EU dodržovány zásady 
stanovené v tomto nařízení.
8. Bezpečnostní pravidla orgánů, institucí 
nebo jiných subjektů týkající se 
utajovaných dokumentů jsou zveřejněna.
9. Evropský parlament má přístup
k utajovaným dokumentům 
prostřednictvím zvláštního výboru pro 
dohled, jejž tvoří 7 poslanců jmenovaných 
Konferencí předsedů. Tito poslanci 
podstoupí zvláštní prověrku a učiní 
slavnostní přísahu, že žádným způsobem 
nevyzradí obsah jim zpřístupněných 
informací. Evropský parlament zavede ve 
svých vnitřních předpisech a v souladu
s povinnostmi, které mu udělují Smlouvy, 
bezpečnostní normy a postihy rovnocenné 
těm, které jsou stanoveny ve vnitřních 
bezpečnostních předpisech Rady
a Komise.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo stanovit rámec pro registraci, klasifikaci a archivaci utajovaných 
dokumentů a pro přístup k těmto dokumentům.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky Obecné výjimky z práva přístupu

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – návětí – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany: veřejného zájmu, pokud jde o:

1. Aniž jsou dotčeny případy uvedené
v článku 5, orgány, instituce nebo jiné 
subjekty odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany veřejného zájmu, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veřejnou bezpečnost včetně bezpečnosti 
fyzických a právnických osob;

a) vnitřní veřejnou bezpečnost Evropské 
unie nebo jednoho či více členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) soukromí a bezúhonnost jednotlivce
v souladu s právními předpisy Unie na 
ochranu osobních údajů, zejména
s pravidly platnými pro orgány, instituce 
nebo jiné subjekty stanovenými v článku 
16 SFEU a se zásadou transparentní
a řádné správní praxe stanovenou v čl. 1 
písm. c) tohoto nařízení, v článku 298 
SFEU a v článku 41 Listiny;
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Or. en

Odůvodnění

Při provádění právních předpisů upravujících přístup k dokumentům by měla být řádně 
dodržována práva týkající se osobních údajů, která spadají do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 45/2001, a doporučení, která v této souvislosti vydal evropský inspektor ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – návětí – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány odepřou přístup k dokumentu, 
pokud by zpřístupnění vedlo k porušení 
ochrany:

2. Orgány, instituce nebo jiné subjekty
odepřou přístup k dokumentu, pokud by 
zpřístupnění vedlo k porušení ochrany 
veřejného nebo soukromého zájmu
v oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právního poradenství a soudního, 
rozhodčího a smírčího řízení

c) právního poradenství zabývajícího se 
soudním řízením;

Or. en

Odůvodnění

Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Turco (spojené věci C-39/05 a C-52/05) stanovil, že 
zpřístupnění právního poradenství týkajícího se legislativních iniciativ mimo soudní řízení 
zvyšuje transparentnost a otevřenost legislativního postupu a posiluje demokratická práva 
evropských občanů.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) objektivity a nestrannosti výběrových 
řízení.

e) objektivity a nestrannosti postupů 
zadávání veřejných zakázek až do doby, 
kdy zadávající orgán, instituce nebo jiný 
subjekt učiní rozhodnutí, nebo objektivity
a nestrannosti výběrové komise při řízení 
prováděném za účelem náboru 
zaměstnanců až do doby, kdy učiní 
rozhodnutí jmenovací orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k následujícím dokumentům se 
odepře, pokud by jejich zpřístupnění 
vážně ohrozilo rozhodovací proces 
orgánu. 

vypouští se

a) dokumenty související se záležitostí,
v jejímž případě nebylo přijato 
rozhodnutí;
b) dokumenty, které obsahují stanoviska 
pro vnitřní použití v rámci porad
a předběžných konzultací uvnitř daného 
orgánu i po přijetí rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výjimky podle odstavce 2 a 3 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Pokud jde o odst. 2 písm. a), 
má se za to, že převažující veřejný zájem
na zpřístupnění existuje v případě, kdy se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí.

4. Výjimky podle odstavce 2 se použijí, 
neexistuje-li převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění. Při zvažování veřejného 
zájmu na zpřístupnění je zvláštní váha 
přisouzena skutečnosti, že se požadované 
dokumenty týkají ochrany základních 
práv nebo práva na život ve zdravém 
životním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Život ve zdravém životním prostředí patří k právům člověka, jak stanoví článek 37 Listiny, 
článek 1 Aarhuské úmluvy a jednotlivé ústavy členských států, jež zahrnují ustanovení
o ochraně životního prostředí.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Dokumenty, jejichž zpřístupněním by 
vzniklo riziko pro hodnoty ochrany 
životního prostředí, k nimž patří například 
místa rozmnožování vzácných druhů, se 
zpřístupní pouze v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití 
ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí na 
orgány a subjekty Společenství1.
________________________
1Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje zohlednění Aarhuské úmluvy a zásad vyjádřených
v rozsudku ve věci Turco (spojené věci C-39/05 a C-52/05).

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jména, tituly a funkce osob 
zastávajících veřejnou funkci, úředníků
a zástupců zájmových skupin v souvislosti
s jejich profesní činností se zveřejňují 
kromě případu, kdyby jejich zveřejnění
s ohledem na zvláštní okolnosti dotyčné 
osoby nepříznivě ovlivnilo. Ostatní osobní 
údaje se zveřejňují v souladu
s podmínkami souvisejícími se zákonným 
zpracováním takových údajů, které 
stanoví právní předpisy ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů.

5. Osobní údaje se nezveřejní, pokud by 
takové zveřejnění poškodilo soukromí 
nebo integritu dotčené osoby. Taková 
škoda není způsobena tehdy,

vztahují-li se údaje výhradně k profesním 
činnostem dotčené osoby, pokud vzhledem 
ke konkrétním okolnostem neexistuje 
důvod předpokládat, že by zveřejnění mělo 
na tuto osobu nepříznivý dopad,
– vztahují-li se údaje výhradně k veřejně 
činné osobě, pokud vzhledem ke 
konkrétním okolnostem neexistuje důvod 
předpokládat, že by zveřejnění mělo 
nepříznivý dopad na tuto osobu nebo jiné 
osoby s ní spojené,
– pokud již údaje byly se souhlasem 
dotčené osoby zveřejněny.
Osobní údaje se nicméně zveřejní, pokud 
převažující veřejný zájem zveřejnění 
vyžaduje. V takovém případě musí dotčený 
orgán, instituce či jiný subjekt veřejný 
zájem blíže určit. Uvede důvody, proč
v konkrétním případě veřejný zájem 
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převažuje nad zájmy dotčené osoby.
Odmítne-li orgán, instituce či jiný subjekt 
přístup k dokumentu na základě tohoto 
odstavce, zváží, zda je možné k tomuto 
dokumentu povolit částečný přístup.

Or. en

Odůvodnění

Při zpřístupňování dokumentů by měla být řádně dodržována práva týkající se osobních 
údajů, která stanovuje nařízení (ES) č. 45/2001, a doporučení, která v této souvislosti vydal 
evropský inspektor ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana 
odůvodněna obsahem dokumentu. 
Výjimky lze uplatňovat nejdéle po dobu 
třiceti let. V případě dokumentů 
spadajících pod výjimky, které se vztahují
k ochraně osobních údajů  nebo 
obchodním zájmům, a v případě citlivých 
dokumentů lze výjimky uplatňovat i po 
uplynutí této doby, je-li to nezbytné.

7. Výjimky uvedené v tomto článku se 
neuplatňují na dokumenty předávané
v rámci postupů vedoucích k přijetí 
legislativního nebo nelegislativního aktu.
Výjimky se uplatňují jen po dobu, po 
kterou je ochrana odůvodněna obsahem 
dokumentu. Výjimky lze uplatňovat 
nejdéle po dobu třiceti let.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s posílením zásady transparentnosti v rámci nových smluv se zveřejní všechny 
dokumenty vedoucí k právním aktům.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Výjimky, jak je stanoví tento článek, 
nelze vykládat tak, že se vztahují na 
informace veřejného zájmu související
s příjemci finančních prostředků z fondů 
Evropské unie, jež jsou dostupné v rámci 
systému finanční transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace Konzultace s třetími osobami
1. U dokumentů třetích osob konzultuje 
orgán třetí osobu pro posouzení, zda má 
uplatnit výjimku uvedenou v článku 4, 
není-li zřejmé, zda dokument má nebo 
nemá být zpřístupněn.

1. Orgány, instituce či jiné subjekty 
zpřístupní dokumenty třetích osob bez 
konzultace s jejich původcem, jestliže je 
zřejmé, že se na ně nevztahuje žádná
z výjimek stanovených v tomto nařízení.
Třetí osoba je konzultována, jestliže si tato 
osoba při odevzdání dokumentu vyžádala, 
aby s ním při posuzování, zda se má 
uplatnit výjimka podle tohoto nařízení, 
bylo nakládáno zvláštním způsobem. 
Dokumenty, jež jsou orgánům, institucím 
či jiným subjektům poskytnuty za účelem 
ovlivnění tvorby politiky, by měly být 
zveřejňovány.
Třetí osoba musí odpovědět v přiměřené 
době a ve stanovené lhůtě. Pokud třetí 
osoba neodpoví, má se za to, že se
zveřejněním dokumentu souhlasí.

2. Pokud se žádost týká dokumentu
pocházejícího z členského státu, kromě 
dokumentů předaných v rámci postupů 

2. Pokud se žádost týká jednoho
z následujících dokumentů pocházejícího
z členského státu:
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vedoucích k vytvoření legislativního nebo 
nelegislativního aktu obecného významu, 
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, u něhož je dokument uložen, jej 
zveřejní, pokud členský stát neuvede 
důvody pro odepření jeho zveřejnění na 
základě výjimek uvedených v článku 4 
nebo podle zvláštních ustanovení v jeho 
vlastních právních předpisech, které brání
zveřejnění dotyčného dokumentu. Orgán 
zhodnotí přiměřenost důvodů, které 
členský stát uvede, pokud se zakládají na 
výjimkách podle tohoto nařízení.

– dokumentu, který nebyl předán
členským státem z pozice člena Rady, 
nebo
– dokumentu, který se netýká informací 
předložených Komisi ohledně provádění 
politik a právních předpisů Evropské 
unie,
konzultují se orgány členského státu. 
Orgán, instituce či jiný subjekt, u nichž je 
dokument uložen, jej zveřejní, pokud 
členský stát neuvede důvody pro odepření 
jeho zveřejnění na základě výjimek 
uvedených v článku 4 nebo
v rovnocenných ustanoveních jeho 
vlastních právních předpisů nebo 
nepředloží na základě čl. 346 odst. 1 písm. 
a) SFEU námitku, že by zveřejnění nebylo 
slučitelné s jeho základními 
bezpečnostními zájmy. Orgán, instituce či 
jiný subjekt zhodnotí přiměřenost důvodů 
uvedených členským státem.

3. Pokud členský stát obdrží žádost
o dokument v jeho držení, který pochází od 
orgánu, konzultuje daný orgán, aby přijal 
rozhodnutí, které neohrozí cíle tohoto 
nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má 
nebo nemá být zveřejněn. Členský stát 
může místo toho orgánu žádost postoupit.

3. Aniž je dotčena parlamentní kontrola 
na vnitrostátní úrovni, pokud členský stát 
obdrží žádost o dokument v jeho držení, 
který pochází od orgánu, instituce či 
jiného subjektu, konzultuje daný orgán, 
instituci či jiný subjekt, aby přijal 
rozhodnutí, které neohrozí cíle tohoto 
nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má 
nebo nemá být zveřejněn. Členský stát 
může místo toho orgánu, instituci či 
jinému subjektu žádost postoupit.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít právo odmítnout přístup k dokumentům, které z nich pocházejí, 
neboť konečné rozhodnutí přísluší evropským orgánům.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Legislativní akty

1. V souladu s demokratickými zásadami 
vymezenými v článcích 9–12 SEU a 
v souladu s judikaturou Soudního dvora 
poskytnou orgány vykonávající své 
legislativní funkce, a to i v rámci 
přenesených a prováděcích pravomocí,
v souladu se SFEU a s protokolem č. 1 co 
nejširší přístup ke své činnosti.
2. Dokumenty týkající se jejich 
legislativních programů, předběžných 
konzultací s občanskou společností, 
posouzení dopadu a jakýchkoli dalších 
přípravných dokumentů vztahujících se
k legislativním postupům se zpřístupní na 
uživatelsky vstřícných 
interinstitucionálních internetových 
stránkách a zveřejní se ve zvláštní řadě 
Úředního věstníku Evropské unie.
3. Legislativní návrhy i jiné právní texty 
Evropské unie jsou vypracovávány jasně
a srozumitelně, přičemž se orgány 
dohodnou na společných pokynech
a modelech pro tvorbu právních předpisů, 
které v souladu s příslušnou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie zvýší 
právní jistotu.
4. Každý orgán, instituce či jiný subjekt, 
které jsou zapojeny do procesu 
rozhodování, zveřejní v průběhu 
legislativního postupu své přípravné 
dokumenty a veškeré související 
informace, včetně právních stanovisek, ve 
zvláštní řadě Úředního věstníku Evropské 
unie a na společných internetových 
stránkách zachycujících celý průběh 
příslušného postupu, a to v souladu
s článkem 5 protokolu č. 1. Mezi tyto 
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dokumenty patří rovněž pořady jednání 
pro zasedání Rady, a to i při jednáních na 
úrovni pracovních skupin. Totéž se 
vztahuje na Komisi a Parlament.
5. Zveřejní se veškeré iniciativy nebo 
dokumenty poskytnuté kteroukoli 
zúčastněnou stranou s cílem jakkoli 
ovlivnit rozhodovací proces.
6. Legislativní akty se po svém přijetí 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie, jak stanoví článek 13.
7. V souladu se zásadou loajální 
spolupráce, v jejímž duchu se odvíjejí 
vztahy mezi orgány a členskými státy, a 
s cílem zajistit, aby se nenarušovalo 
plnění cílů tohoto nařízení, se členské 
státy pokusí zajistit v rámci vnitrostátních 
opatření, kterými se provádějí akty 
Evropské unie, stejnou míru 
transparentnosti, a to zejména tím, že 
budou jasným způsobem zveřejňovat 
referenční údaje vnitrostátních předpisů. 
Cílem je poskytnout občanům jasné
a přesné informace o jejich právech
a povinnostech vyplývajících
z konkrétních předpisů Evropské unie
a umožnit vnitrostátním soudům, aby 
zajistily dodržování těchto práv
a povinností v souladu se zásadou právní 
jistoty a ochrany fyzických osob.

Or. en

Odůvodnění

Podle nových smluv (Smlouva o EU a SFEU) by měla být působnost zásady transparentnosti
a zásady přístupu k dokumentům významně rozšířena. Jde zejména o legislativní postupy
a legislativní akty a s nimi související přípravné dokumenty, včetně právních stanovisek 
jednotlivýchf orgánů, institucí či jiných subjektů, v souladu s judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. Stejná míra transparentnosti by obdobně měla být poskytnuta u vnitrostátních 
prováděcích předpisů.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud žádost není dostatečně přesná, 
nebo pokud požadované dokumenty nelze 
identifikovat, orgán žadatele požádá, aby 
žádost vyjasnil, a žadateli přitom pomůže 
například tím, že mu poskytne informace
o použití veřejných rejstříků dokumentů. 
Lhůty uvedené v článku 7 a 8 začínají 
plynout, jakmile orgán obdrží požadovaná 
vysvětlení.

2. Pokud žádost není dostatečně přesná, 
orgán, instituce či jiný subjekt žadatele ve 
lhůtě 15 pracovních dnů požádá, aby 
žádost vyjasnil, a žadateli přitom pomůže 
například tím, že mu poskytne informace
o použití veřejných rejstříků dokumentů.

Or. en

Odůvodnění

Orgán může o vyjasnění požádat do patnácti pracovních dnů.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí 
bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení
o jejím obdržení. Do 15 pracovních dnů od 
registrace žádosti orgán buď zajistí přístup
k požadovanému dokumentu a zpřístupní 
jej v této lhůtě v souladu s článkem 10, 
nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli 
důvody úplného nebo částečného zamítnutí 
žádosti a informuje jej o jeho právu podat 
potvrzující žádost podle odstavce 4 tohoto 
článku.

1. Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí 
bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení
o jejím obdržení. Nejdéle do 15 pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán, instituce či 
jiný subjekt buď zajistí přístup
k požadovanému dokumentu a zpřístupní 
jej v této lhůtě v souladu s článkem 10, 
nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli 
důvody úplného nebo částečného zamítnutí 
žádosti a informuje jej o jeho právu podat 
potvrzující žádost podle odstavce 4 tohoto 
článku.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být jasné, že 15 dní není pravidlo, ale maximální lhůta, neboť odpovědět je třeba co 
nejdříve.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená
v odstavci 1 prodloužena o 15 pracovních 
dnů, pokud je o tom žadatel předem 
vyrozuměn a jsou mu uvedeny podrobné 
důvody.

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená
v odstavci 1 prodloužena maximálně o 15 
pracovních dnů, pokud je o tom žadatel 
předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny 
podrobné důvody.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že 15 dní není pravidlo, ale maximální lhůta, neboť odpovědět je třeba co 
nejdříve.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 
se vyřídí bez prodlení. Do 30  pracovních 
dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí 
přístup k požadovanému dokumentu
a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí důvody úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti orgán 
informuje žadatele o opravných 
prostředcích, které může použít.

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu 
se vyřídí bez prodlení. Nejdéle do 15 
pracovních dnů od registrace žádosti 
orgán, instituce či jiný subjekt buď zajistí 
přístup k požadovanému dokumentu
a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu
s článkem 10, nebo v písemné odpovědi 
sdělí důvody úplného nebo částečného 
zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo 
částečného zamítnutí žádosti orgán, 
instituce či jiný subjekt informuje žadatele
o opravných prostředcích, které může 
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použít.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta 30 dnů je příliš dlouhá a prodlužuje patnáctidenní lhůtu platnou podle stávajícího 
nařízení pro orgány a instituce.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená
v odstavci 1 prodloužena o 15 pracovních 
dnů, pokud je o tom žadatel předem 
vyrozuměn a jsou mu uvedeny podrobné 
důvody.

2. Ve výjimečných případech, například 
když se žádost týká velmi rozsáhlého 
dokumentu nebo velkého počtu 
dokumentů, může být lhůta uvedená
v odstavci 1 prodloužena maximálně o 15 
pracovních dnů, pokud je o tom žadatel 
předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny 
podrobné důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud orgán neodpoví v předepsané 
lhůtě, považuje se to za zamítavou 
odpověď a žadatel je oprávněn zahájit proti 
němu soudní řízení nebo podat stížnost 
veřejnému ochránci práv podle 
odpovídajících ustanovení Smlouvy o ES.

4. Pokud orgán, instituce či jiný subjekt
neodpoví v předepsané lhůtě, považuje se 
to za definitivní zamítavou odpověď
a žadatel je oprávněn zahájit proti němu 
soudní řízení nebo podat stížnost 
veřejnému ochránci práv podle 
odpovídajících ustanovení Smluv.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být jasné, že 15 dní není pravidlo, ale maximální lhůta, neboť odpovědět je třeba co 
nejdříve. Neposkytnutí odpovědi bude považováno za definitivní a konečnou zamítavou 
odpověď.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9
Zacházení s citlivými dokumenty

1. Citlivé dokumenty jsou dokumenty 
orgánů nebo subjektů zřízených těmito 
orgány, členských států, třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací, které jsou 
klasifikovány jako „TRÉS SECRET/TOP 
SECRET“, „SECRET“ nebo 
„CONFIDENTIEL“ v souladu s předpisy 
daného orgánu na ochranu základních 
zájmů Evropské unie nebo jednoho či více 
členských států v oblastech spadajících 
pod čl. 4 odst. 1 písm. a), zejména
v oblastech veřejné bezpečnosti, obrany
a vojenských záležitostí.
2. Žádosti o přístup k citlivým 
dokumentům vyřizují postupy uvedenými
v článcích 7 a 8 pouze osoby, které mají 
právo se s obsahem těchto dokumentů 
seznámit. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, 
posuzují tyto osoby také to, které odkazy 
na citlivé dokumenty mohou být uvedeny
v rejstříku přístupném veřejnosti.
3. Citlivé dokumenty se zaznamenávají do 
rejstříku a uvolňují pouze se souhlasem 
jejich původce.
4. Každé rozhodnutí některého orgánu
o odepření přístupu k citlivému 
dokumentu je odůvodněno způsobem, 
který nepoškodí zájmy, jež chrání článek 
4.
5. Členské státy učiní opatření vhodná

vypouští se
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k zajištění toho, aby byly při vyřizování 
žádostí o citlivé dokumenty dodrženy 
zásady uvedené v tomto článku a v článku 
4.
6. Pravidla orgánů týkající se citlivých 
dokumentů se zveřejní.
7. Komise a Rada informují Evropský 
parlament o citlivých dokumentech podle 
pravidel dohodnutých mezi orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Žadateli mohou být vyúčtovány náklady 
na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek 
nesmí být vyšší než skutečné náklady na 
pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na 
místě, kopie, která nemá více než 20 stran 
formátu A4, a přímý přístup v elektronické 
formě nebo prostřednictvím rejstříku jsou 
bezplatné.

4. Žadateli mohou být vyúčtovány náklady 
na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek 
nesmí být vyšší než skutečné náklady na 
pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na 
místě, kopie, která nemá více než 20 stran 
formátu A4, a přímý přístup v elektronické 
formě nebo prostřednictvím rejstříku jsou 
bezplatné. V případě výtisků nebo 
dokumentů v elektronickém formátu, 
které se zakládají na informacích 
obsažených v elektronických systémech
k ukládání, zpracování a získávání dat, je 
možné žadateli vyúčtovat rovněž skutečné 
náklady na vyhledání a získání 
dokumentu nebo dokumentů. Jestliže 
orgán, instituce či jiný subjekt již daný 
dokument nebo dokumenty poskytl, 
nesmějí být účtovány žádné dodatečné 
poplatky. O výši a způsobu výpočtu 
veškerých poplatků je žadatel předem 
informován.

Or. en
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Odůvodnění

Zájemci se budou podílet pouze na skutečných nákladech spojených s vyhledáním a získáním 
určitého dokumentu a musí být předem informováni o všech případných nákladech, jež mohou
v souvislosti s vytvořením a zasláním dokumentů vzniknout.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgány neprodleně přijmou opatření
k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční 
nejpozději 3. června 2002.

3. Aniž jsou dotčena vnitřní pravidla 
orgánů, institucí či jiných subjektů, 
obsahuje rejstřík nebo systém rejstříků 
(pokud pro tentýž subjekt existuje několik 
rejstříků) každého orgánu, instituce či 
jiného subjektu zejména odkazy na:
– přijímané a odesílané dokumenty
a úřední korespondenci orgánu, instituce 
či jiného subjektu, pokud tato 
korespondence spadá do definice podle 
čl. 3 písm. a),
– pořady jednání a zápisy ze schůzí, 
dokumenty připravené před schůzemi
k rozdání a další dokumenty rozdané 
během schůzí.
Každý orgán, instituce či jiný subjekt:
– do ...* přijme a zveřejní vnitřní pravidla 
pro registraci dokumentů,
– do ...** zajistí, aby byl jeho/její rejstřík 
plně funkční.
--------------------------------

* Šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost. 

** Jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěn spolehlivý a ucelený přehled zpracovávaných dokumentů, měl by 
registrační systém obsahovat určité povinné odkazy.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokumenty vytvořené nebo obdržené
v průběhu procesu přijímání legislativních
aktů EU  nebo nelegislativních akty 
obecného významu jsou  s výhradou 
článků 4 a 9 veřejnosti  přímo přístupné. 

1. Orgány, instituce či jiné subjekty 
veřejnosti v elektronické formě nebo 
prostřednictvím rejstříků dokumenty 
přímo zpřístupní, a to zejména dokumenty 
vytvořené nebo obdržené v průběhu 
procesu přijímání legislativních aktů nebo 
nelegislativních aktů Evropské unie
obecného významu.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být k dokumentům zajištěn rychlý a co nejefektivnější přístup, je třeba poskytovat je
v elektronické formě.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán stanoví ve svém jednacím 
řádu, jaké další kategorie dokumentu jsou 
přímo přístupné veřejnosti.

4. Orgány, instituce či jiné subjekty 
vytvoří společné, vzájemně propojené 
rejstříky dokumentů a zajistí zejména 
jediný přístupový bod pro přímý přístup
k dokumentům, jež byly vypracovány nebo 
obdrženy v průběhu procesu přijímání 
legislativních nebo nelegislativních aktů 
Evropské unie obecného významu.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěn spolehlivý přehled dokumentů, které obdržely různé orgány, instituce a jiné 
subjekty, je třeba vytvořit společný rejstřík.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 13 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě aktů uvedených v čl. 254 odst. 1
a 2 Smlouvy o ES a v čl. 163 odst. 1 
Smlouvy o Euratomu se v Úředním 
věstníku zveřejňují tyto dokumenty,
s výhradou článků 4 a 9 tohoto nařízení:

1. V souladu se zásadami, které stanoví 
toto nařízení, se orgány dohodnou na 
skladbě a úpravě Úředního věstníku 
Evropské unie, přičemž zohlední 
předchozí interinstitucionální dohodu. 
Kromě aktů uvedených v článku 297 
SFEU se v Úředním věstníku zveřejňují 
tyto dokumenty, s výhradou článků 3a a 4
tohoto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společné postoje zaujaté Radou postupy 
uvedenými v článcích 251 a 252 Smlouvy
o ES a jejich odůvodnění a postoje 
Evropského parlamentu v rámci těchto 
postupů;

b) postoje zaujaté Radou postupem 
uvedeným v článku 294 SFEU a jejich 
odůvodnění a postoje Evropského 
parlamentu v rámci těchto postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mezinárodní dohody uzavřené 
Společenstvím nebo podle článku 24 
Smlouvy o EU.

f) mezinárodní dohody uzavřené 
Evropskou unií podle článku 37 Smlouvy
o EU a článku 218 SFEU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán může ve svém jednacím 
řádu stanovit, které další dokumenty mají 
být zveřejňovány v Úředním věstníku.

3. O dalších dokumentech, jež mají být 
zveřejňovány v Úředním věstníku 
Evropské unie, rozhodne společně 
Evropský parlament a Rada na základě 
návrhu řídícího výboru Úřadu pro 
publikace Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Posílení zásady transparentnosti se musí odrazit v množství dokumentů, jež budou 
zveřejňovány v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Úředník pro poskytování informací

1. Každé správní oddělení v rámci všech 
orgánů, institucí či jiných subjektů 
jmenuje úředníka pro poskytování 
informací, který bude odpovědný za 
dodržování ustanovení tohoto nařízení
a za řádnou správní praxi daného 
správního oddělení.
2. Úředník pro poskytování informací 
rozhoduje o tom, jaké informace je účelné 
podat veřejnosti, pokud jde o:
a) provádění tohoto nařízení a
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b) osvědčené postupy,
a zajistí šíření těchto informací ve vhodné 
podobě a vhodným způsobem.
3. Úředník pro poskytování informací 
posuzuje, zda se služby ve správním 
oddělení, v němž působí, řídí osvědčenými 
postupy.
4. Úředník pro poskytování informací 
může žadatele o informace odkázat na 
jiné správní oddělení, jestliže příslušné 
informace nespadají do působnosti 
daného oddělení, nýbrž do působnosti 
jiného oddělení v rámci téhož orgánu, 
instituce či jiného subjektu za 
předpokladu, že daný úředník má takové 
informace k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být od počátku zajištěn soulad s ustanoveními navrženého aktu, měl by být v každém 
správním oddělení jmenován interní úředník odpovědný za zajišťování transparentnosti
a řádné správní praxe.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14b
Zásada řádné správy

V přechodném období před přijetím 
pravidel podle článku 298 SFEU a na 
základě požadavků článku 41 Listiny 
orgány, instituce a jiné subjekty na 
základě kodexu řádné správní praxe 
přijmou a zveřejní obecné pokyny týkající 
se rozsahu povinnosti zachovat důvěrnost
a profesní tajemství podle článku 339 
SFEU, povinností vyplývajících z řádné
a transparentní správy a ochrany 
osobních údajů v souladu s nařízením 
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(ES) č. 45/2001. Tyto obecné pokyny 
rovněž v souladu se služební řádem 
úředníků Evropských společenství, 
pracovním řádem ostatních zaměstnanců 
Evropských společenství a vnitřními 
předpisy orgánů stanoví použitelné 
postihy v případě nedodržení tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Otevřená, efektivní a nezávislá evropská správa, jež je uvedena v článku 298 SFEU, musí 
vycházet z vysokých standardů profesního chování, mezi něž patří i ochrana osobních údajů. 
Pro případy porušení těchto standardů je třeba stanovit přiměřené postihy.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní postupy v orgánech Správní postupy týkající se 
transparentnosti v orgánech, institucích či 
jiných subjektech

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že se tato ustanovení týkají transparentnosti.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány vyvinou vhodné správní 
postupy, které usnadní výkon práva na 
přístup k informacím zaručeného tímto 
nařízením.

1. Orgány, instituce a jiné subjekty
vyvinou vhodné správní postupy, které 
usnadní výkon práva na přístup
k informacím zaručeného tímto nařízením. 
Spravují a uchovávají informace, které 
vlastní, způsobem, který veřejnosti zaručí 
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přístup k těmto informacím, aniž by 
musela vynakládat přílišné úsilí.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v souladu s Lisabonskou smlouvou a novými povinnými právy vyplývajícími
z Listiny základních práv, které posilují transparentnost a řádnou správu. Tato změna by 
rovněž měla zajistit, aby vývoj informačních technologií usnadnil uplatňování práva na 
přístup k dokumentům a neomezil přitom množství informací dostupných pro veřejnost.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby se zajistilo účinné uplatňování 
zásad transparentnosti a řádné správy, 
dohodnou se orgány, instituce a jiné 
subjekty na společných prováděcích 
pravidlech a postupech týkajících se 
prezentace, utajování, odtajňování, 
registrace a šíření dokumentů.
Na podporu skutečné diskuse mezi 
stranami zapojenými do rozhodovacího 
procesu a aniž by byla dotčena zásada 
transparentnosti, orgány, instituce či jiné 
subjekty občanům jasně sdělí, zda a kdy 
ještě není během konkrétních fází 
rozhodovacího procesu možné zajistit 
přímý přístup k dokumentům. Tato 
omezení přestanou platit, jakmile bude 
rozhodnutí přijato.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v souladu s Lisabonskou smlouvou a novými povinnými právy vyplývajícími
z Listiny základních práv, které posilují transparentnost.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Orgány, instituce či jiné subjekty 
občany poctivě a transparentně informují
o své organizační struktuře s uvedením 
pravomocí jednotlivých vnitřních 
oddělení, interních pracovních postupů
a orientačních lhůt postupů spadajících 
do jejich pravomoci a uvedou, na jaký 
odbor se mohou občané obracet
s žádostmi o podporu, informace či 
opravný prostředek správní povahy.

Or. en

Odůvodnění

Upraveno v souladu s Lisabonskou smlouvou a novými povinnými právy vyplývajícími
z Listiny základních práv, které posilují povinnost zajistit otevřenou a efektivní evropskou 
správu přístupnou občanům, jak je stanoveno v článcích 10 a 298 SFEU.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Informace o rozpočtu Evropské unie, 
jeho plnění a o příjemcích finančních 
prostředků a podpory Evropské unie jsou 
veřejné a přístupné občanům.
Tyto informace jsou také přístupné na 
zvláštních internetových stránkách a 
v konkrétní databázi věnované finanční 
transparentnosti v EU a je možné je na 
základě výše uvedených údajů vyhledávat.

Or. en
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Odůvodnění

Zveřejnění rozpočtového procesu a plnění rozpočtu EU je důležitým aspektem 
transparentnosti.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby obdržet kopie 
dokumentů nebo reprodukovat nebo 
využívat zpřístupněné dokumenty.

Tímto nařízením není dotčena žádná platná 
právní úprava autorských práv, která 
omezuje právo třetí osoby reprodukovat 
nebo využívat zpřístupněné dokumenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 17 – nadpis (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava V – Závěrečná ustanovení

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do … zveřejní Komise 
zprávu o provádění zásad tohoto nařízení
a podá odpovídající doporučení, včetně 
případných návrhů na změny tohoto 
nařízení, jež jsou zapotřebí v důsledku 
změn současné situace, a na akční 
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program opatření, která mají orgány, 
instituce a jiné subjekty přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Po provedení právního aktu je třeba provést hodnocení a vypracovat celkovou zprávu, jejíž 
součástí budou případné návrhy na změny.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jako zpravodaj pro návrh na změny nařízení (ES) č. 1049/2001 jsem předložil několik 
zásadních úprav návrhu Evropské komise, který byl předložen dne 30. dubna 2008. Evropský 
parlament o těchto úpravách dne 11. března 2009 hlasoval a podpořil je. Po volbách do EP
v červnu 2009 jsem byl znovu jmenován zpravodajem odpovědným za tuto záležitost. Dne 
1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která značně změnila právní rámec 
pro změny tohoto nařízení.

Když stávající nařízení vstoupilo v roce 2001 v platnost, byl jsem rovněž zpravodajem 
zodpovědným za tuto záležitost.

Již v roce 2006 jsem vypracoval návrh usnesení Evropského parlamentu, který poslanci EP 
jednomyslně přijali a jehož součástí byla řada doporučení pro zlepšení stávajícího nařízení.

Když Komise v roce 2008 předložila návrh na změnu tohoto nařízení, očekával jsem tedy, že 
by normy týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům EU mohly být v mnohém zlepšeny.

Navzdory některým pozitivním úpravám, jež byly do návrhu zařazeny a které mají jasné 
opodstatnění, jako např. rozšíření okruhu oprávněných osob podle tohoto nařízení a soulad
s Aarhuskou úmluvou, jiné by dle mého názoru představovaly z hlediska transparentnosti 
krok zpět, zejména pokud si uvědomíme, že většina požadavků Evropského parlamentu
z roku 2006 nebyla zohledněna.

Mimoto nyní, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, se od Komise očekává, že dá 
občanům jasněji najevo, že je ochotna zajistit transparentnější způsob fungování orgánů, 
institucí a jiných subjektů EU.

Domnívám se, že jako zákonodárci musíme tuto příležitost také využít a učinit z tohoto 
nařízení skutečný a jedinečný právní rámec pro přístup veřejnosti k veškerým dokumentům 
zpracovávaným orgány, institucemi a jinými subjekty s vědomím toho, že jejich konečnými 
uživateli jsou občané. Je naším úkolem a povinností, aby se jednalo o přístup, který bude co 
nejsnadnější a uživatelsky co nejvstřícnější.

Dále musíme tuto příležitost využít k tomu, že se pokusíme jednotlivá ustanovení 
konzistentněji a logičtěji uspořádat a umožnit tak konečně orgánům spolupráci, jejímž 
výsledkem budou společná pravidla a pokyny týkající se zacházení s různými typy 
dokumentů. Nezačínáme při tom od samého začátku, protože již existuje množství iniciativ, 
které na právně nevymahatelném základě sledují stejný cíl. Nástroje jako např. Úřední 
věstník, systém Celex nebo několik interinstitucionálních dohod týkajících se kodifikace
a vypracovávání právních předpisů usilují všechny o to, aby byl evropský rozhodovací proces 
srozumitelnější.

Jestliže hovořím o evropském rozhodovacím procesu, jsem toho názoru, že by měl zahrnovat 
také akty v přenesené pravomoci a vnitrostátní prováděcí opatření, neboť právě tyto texty 
mají skutečný dopad na evropské občany.
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Můj přístup je mnohem ambicióznější než návrh Komise a pravděpodobně bude odrážet 
odhodlání Rady. Moje zpráva hodlá stavět na našich společných zkušenostech tím, že se 
budeme v co největší míře a v interinstitucionálním duchu dělit o své povinnosti a oblasti 
působnosti vyplývající ze Smluv.

V tomto ohledu je mou snahou napravit nedostatek společných pravidel v oblasti 
„utajovaných informací“ (označovaných ve stávajícím nařízení (ES) č. 1049/2001 jako tzv. 
citlivé dokumenty) převzetím do nařízení některých osvědčených zásad obsažených ve 
vnitřních bezpečnostních pravidlech Rady a Komise za předpokladu, že jsou tyto zásady 
použitelné také v případě parlamentního orgánu.

Druhým úskalím bylo rozlišit mezi legislativní a správní transparentností tím, že se při této 
příležitosti upřesní některé zásady transparentní a řádné správy, jak ji stanoví článek 41 
Listiny základních práv EU.

Stejně tak by měly nezávislé instituce, jako je evropský veřejný ochránce práv a evropský 
inspektor ochrany údajů, získat větší pravomoci k tomu, aby orgánům pomáhaly uskutečňovat 
reformu jejich vnitřních postupů. Vzhledem k tomu, že orgány již mají k dispozici inspektory 
ochrany údajů, bylo by v souladu s cílem tohoto nařízení vhodné jmenovat v každé 
organizační jednotce, jakými jsou např. generální ředitelství, úředníka pro poskytování 
informací, který by mohl pro občany i pro ostatní správní jednotky, jež pracují s dokumenty 
orgánů, fungovat jako prostředník. Transparentnost není pouhým znakem, nýbrž zásadou,
o níž by se měly opírat veškeré postupy orgánů.

Povinnosti úředníků vypracovávat, registrovat, projednávat, klasifikovat a archivovat 
dokumenty EU by měly být uzpůsobeny tak, aby byla současně zabezpečena účinnosti
a transparentnost orgánů EU.

Je nutné co nejdříve reagovat na rostoucí požadavky evropských občanů, ale i vnitrostátních 
institucí a regionálních orgánů, zejména vnitrostátních parlamentů.

Rozhodl jsem se předložit řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají těchto okruhů:

· Vynětí oprávněných osob z působnosti nařízení.

· Do článku obsahujícího definice jsem se rozhodl znovu zařadit dřívější definici 
dokumentu, jež je součástí stávajícího nařízení, neboť se jeví jako komplexnější,
a rovněž jsem pro větší srozumitelnost pozměnil definici databáze, jejíž součástí jsou 
nově informace v těchto databázích obsažené, jež by rovněž měly být veřejnosti na 
vyžádání přístupné. Orgány určí konkrétní nástroje, jejichž pomocí tyto informace 
zpřístupní.

· Do návrhu jsem také zařadil nové definice utajovaných a legislativních dokumentů a také 
správního úkolu, archivního systému a historického archivu.

· Článek o výjimkách jsem upravil tak, aby bylo rozlišeno mezi ochranou veřejných
a soukromých zájmů.



PE439.989v01-00 56/56 PR\810278CS.doc

CS

· Rovněž se pokouším upřesnit režim, který by měl být používán v případě dokumentů 
třetích osob, jež v rámci postupů orgánů obvykle působily řadu problémů.

· Dále upravuji článek o dokumentech, které mají být zveřejňovány v Úředním věstníku 
EU.

· Nově jsem vložil pozměňovací návrh týkající se úlohy a odpovědnosti úředníka pro 
poskytování informací, o němž se zmiňuji výše. Rozšířil jsem v něm úlohu 
evropského veřejného ochránce práv, který se pro úředníky pro poskytování informací 
působící v orgánech stává subjektem, na nějž je možné se v případě pochybností 
obrátit.

· Závěrem jsem zařadil pozměňovací návrh o postizích použitelných v případě nedodržení 
tohoto nařízení.

Mým cílem je samozřejmě pozměnit toto nařízení tak, aby se zvýšila transparentnost, aniž by 
se tento nástroj stal příliš konkrétním a obtížně proveditelným. Soustředil jsem tedy svou 
práci na obecné zásady týkající se legislativní a správní činnosti orgánů, které ve stávajícím 
nařízení chyběly. Zároveň pevně doufám, že se pomocí tohoto nástroje zdokonalí postupy 
orgánů a že k tomu dojde poučením se z minulých zkušeností, jimiž zejména jsem se při 
přípravě těchto pozměňovacích návrhů nechal inspirovat.


