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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor: 

– zahrnul do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy:

1. víta závery pracovnej skupiny pre správne právo EÚ Výboru pre právne veci;

2. domnieva sa, že s rozvojom právomocí Európskej únie občania čoraz viac čelia orgánom 
Únie bez toho, žeby mali príslušné procesné práva, ktoré by proti nim mohli uplatniť;

3. poukazuje na to, že po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy je právo na dobrú 
správu základným právom občanov a správne postupy tzv. soft law (mäkkého práva), 
ktoré môže príslušná inštitúcia jednostranne meniť, nemôžu dostatočne ochrániť právo 
jednotlivca na dobrú správu;

4. vyzýva Komisiu, aby naplánovala vypracovanie nariadenia na základe článku 298 ZFEÚ, 
ktorým sa zabezpečia normy minimálnych kvalitatívnych a procesných záruk, ktoré sa 
budú horizontálne vzťahovať na všetky správne orgány Európskej únie; tento všeobecný 
právny predpis by mal byť v súlade s článkom 298 ZFEÚ obmedzený na priamu správu 
EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby zaručila právo na dobrú správu prostredníctvom otvorenej, účinnej 
a nezávislej európskej správy, pričom právom na dobrú správu podľa definície v článku 
41 Charty základných práv sa rozumie to, že každý má právo na to, aby boli jeho 
záležitosti vybavované nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote;

6. konštatuje, že všeobecné zásady budúceho nariadenia o európskej správe by mohli 
zahŕňať zásadu rovnosti a zásady nestrannosti a nezávislosti, pričom by mala byť zaručená 
spravodlivosť a oprávnené očakávania, zákonnosť, právna istota a zásady proporcionality 
a otvorenosti; 

7. domnieva sa, že zavedenie zásady služby – to znamená, že správa sa snaží orientovať 
občanov a pomáhať im a vyhýba sa zbytočne ťažkopádnym postupom, čo ušetrí čas 
a námahu občanom a takisto úradníkom – by prinieslo osoh občanom a aj správe v podobe 
lepších služieb a vyššej efektívnosti;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila vhodný správny predpis pre postup uplatniteľný podľa 
platného nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ 
prijatého na základe článku 15 ZFEÚ; takisto by mali existovať predpisy týkajúce sa 
postupu uplatniteľného na spracovanie osobných údajov podľa platného nariadenia 
č. 45/2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá ochrany so zreteľom na spracovanie osobných 
údajov a ktoré bolo prijaté na základe článku 16 ZFEÚ;

9. domnieva sa, že všeobecné pravidlá sú potrebné na zaručenie procesných práv – ako 
napríklad práva na informovanie a práva na vypočutie – fyzických a právnických osôb, 
keď sa prijíma rozhodnutie vo veci, v ktorej by sa mohli považovať za zúčastnenú stranu, 
a ktorého dôsledkom sú právne účinky pre predmetnú osobu alebo subjekt, a na zaručenie 



PE486.110v01-00 4/4 PA\897391SK.doc

SK

práva na prístup k vlastným dokumentom;

10. vyzýva Komisiu, aby predložila osobitný správny predpis pre konanie o porušení na 
základe článku 258 ZFEÚ s cieľom zabrániť možnosti zneužitia moci a svojvoľným 
rozhodnutiam; žiada, aby boli Výboru pre petície poskytnuté jasné informácie o stupňoch 
dosiahnutých v postupoch o porušení, na ktoré sa vzťahuje otvorená petícia, s cieľom 
zabezpečiť parlamentnú kontrolu základného práva na podanie petície Európskemu 
parlamentu;

11. konštatuje, že v služobnom poriadku sú stanovené všeobecné pravidlá o konflikte 
záujmov v súvislosti so situáciou, keď úradník musí informovať svojich nadriadených 
atď., ale tie je potrebné doplniť o pravidlá upravujúce dôsledky, ako napríklad možné 
zrušenie rozhodnutí prijatých v rozpore s pravidlami o konfliktoch záujmov;

12. domnieva sa, že občania EÚ by mali od Komisie očakávať vysokú úroveň transparentnosti 
bez ohľadu na to, či podávajú formálnu sťažnosť alebo uplatňujú svoje petičné právo 
v zmysle zmluvy.


