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Pozměňovací návrh  1 

Renate Sommer, Véronique Mathieu Houillon 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0148/2014 

Sophia in 't Veld 
Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 
2013/2155(INI) 

Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0148/2014 

Usnesení Evropského parlamentu o přístupu veřejnosti k dokumentům (čl. 104 odst. 7) 

v letech 2011–2013 

Evropský parlament, 

– s ohledem na články 1, 10 a 16 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a články 15 a 298 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 11 SEU a na povinnost orgánů EU udržovat otevřený, 
transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou 
společností, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 41 (právo 
na řádnou správu) a 42 (právo na přístup k dokumentům), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 
30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady 
a Komise1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2011 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
za období 2009–20102, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, který předložila Komise 
dne 30. dubna 2008 (COM(2008)0229), 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady 
a Komise, který předložila Komise dne 20. března 2011 (COM(2011)0137), 

– s ohledem na výroční zprávy Rady, Komise a Evropského parlamentu o přístupu 
k dokumentům za rok 2011 a 2012 předložené v souladu s článkem 17 nařízení (ES) 

                                                 
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43. 
2 Úř. věst. C 51E, 22.2.2013, s. 72. 
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č. 1049/2001, 

– s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí z roku 2010, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. listopadu 2002 mezi Evropským 
parlamentem a Radou o přístupu Evropského parlamentu k citlivým informacím Rady 
v oblasti bezpečnostní a obranné politiky,  

– s ohledem na článek 48 a čl. 104 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-
0148/2014), 

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva je v platnosti již čtyři roky; vzhledem 
k tomu, že článek 15 SFEU stanoví ústavní rámec pro institucionální transparentnost 
EU a stanoví základní právo občanů EU a každé fyzické či právnické osoby usazené 
v některém z členských států na přístup k dokumentům orgánů, institucí, subjektů 
a agentur EU; vzhledem k tomu, že toto právo by mělo být vykonáváno v souladu 
s obecnými zásadami a omezeními, která jsou stanovena předpisy přijatými 
Parlamentem a Radou; 

B. vzhledem k tomu, že článek 298 SFEU zajišťuje otevřenou, efektivní a nezávislou 
evropskou správu; 

C. vzhledem k tomu, že legislativní rozhodovací proces je velmi složitý a zahrnuje řadu 
přípravných, důvěrných a tajných dokumentů, které jsou pro celý legislativní proces 
zásadní; 

D. vzhledem k tomu, že rozhodovací mechanismy a legislativa EU musí být 
transparentnější; 

E. vzhledem k tomu, že transparentnost je nezbytná pro demokratickou Evropskou unii 
občanů; vzhledem k tomu, že transparentní správa je v zájmu občanů, boje proti korupci 
a legitimity politického systému a právních předpisů Unie; 

F. vzhledem k tomu, že široký přístup veřejnosti k dokumentům je důležitým prvkem 
životaschopné demokracie; 

G. vzhledem k tomu, že občané mají právo vědět, jak funguje postup rozhodování, jakou 
činnost vyvíjejí jejich zástupci, volat své zástupce k odpovědnosti a vědět, jak jsou 
rozdělovány a vynakládány veřejné finanční prostředky; 

H. vzhledem k tomu, že šest z deseti nejdůležitějších případů, jimiž se evropský veřejný 
ochránce práv zabýval v roce 2012, se týkalo transparentnosti; 

I. vzhledem k tomu, že statistické údaje o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 ukazují 
snížení počtu původních žádostí u všech tří orgánů; 

J. vzhledem k tomu, že počet konkrétních požadovaných dokumentů se v Parlamentu 
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snížil (z 1 666 v roce 2011 na 777 v roce 2012); vzhledem k tomu, že se však 
v Parlamentu zvýšilo procento žádostí o nespecifikované dokumenty, např. typu 
„všechny dokumenty týkající se …“ (z 35,5 % v roce 2011 na 53,5 % v roce 2012); 
vzhledem k tomu, že počet požadovaných dokumentů Rady se snížil (z 9 641 v roce 
2011 na 6 166 v roce 2012)1; 

K. vzhledem k tomu, že z číselných údajů uvedených ve výročních zprávách za rok 2012 
vyplývá, že jak Komise (z 12 % v roce 2011 na 17 % v roce 2012), tak Rada (z 12 % 
v roce 2011 na 21 % v roce 2012) ve stále větší míře odpírají úplný přístup 
k dokumentům, zatímco Parlament vykazuje stabilní údaje o úplném odepření přístupu 
(5 % v letech 2011 i 2012); 

L. vzhledem k tomu, že Komise zaznamenala významný nárůst potvrzujících žádostí 
(z 165 v roce 2011 na 229 v roce 2012), což vedlo k mírnému zvýšení počtu plně 
revidovaných rozhodnutí, poklesu počtu částečně revidovaných rozhodnutí a ke zvýšení 
počtu potvrzených rozhodnutí, zatímco Rada a Parlament vykazují poměrně stabilní 
počty potvrzujících žádostí (Rada: 27 stížností v roce 2011 a 23 v roce 2012; Parlament: 
z 4 v roce 2011 na 6 v roce 2012); 

M. vzhledem k tomu, že řada žádostí vedla k podání stížnosti k evropskému veřejnému 
ochránci práv (Komise: 10 stížností v roce 2011 a 20 v roce 2012; Rada: 2 stížnosti 
v roce 2011 a 4 v roce 2012; Parlament: jedna stížnost v roce 2011 i 2012); 

N. vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv v letech 2011 a 2012 uzavřel řadu 
stížností vydáním kritických připomínek nebo návrhů na další opatření (Komise: u 10 
z celkových 18 případů v roce 2011 a u 8 z celkových 10 případů v roce 2012; Rada: 
informace nejsou k dispozici; Parlament: v roce 2011 se nezabýval žádným případem 
a v roce 2012 tak učinil v případě jediného šetřeného případu); 

O. vzhledem k tomu, že počet žádostí o přístup k dokumentům, jež vedou k podání žaloby 
k Tribunálu nebo odvolání k Soudnímu dvoru, se snižuje (Komise: 15 věcí a 3 odvolání 
v roce 2011 a 14 věcí a 1 odvolání v roce 2012; Rada: z 1 věci a 2 odvolání v roce 2011 
na 1 odvolání v roce 20122; Parlament: bez žaloby či odvolání v roce 2011 i v roce 
2012); 

P. vzhledem k tomu, že Tribunál obecně rozhodoval ve prospěch větší transparentnosti 
nebo v řadě věcí vyjasnil nařízení (ES) č. 1049/2001 (Komise: 5 ze 63 v roce 2011 a 5 
z 5 v roce 2012; Rada: 1 z 1 věci v roce 2011 (Access Info Europe, T-233/09) a 1 ze 4 
věcí v roce 20124 (In ‘t Veld, T-529/09); Parlament: 1 ze 2 věcí v roce 20115 ((Toland, 

                                                 
1 Komise neuvádí konkrétní počet požadovaných dokumentů. Počet původních žádostí o dokumenty Komise 
činil 6 447 v roce 2011 a 6 014 v roce 2012. 
2 Rada v. In 't Veld (intervence Evropského parlamentu na podporu poslankyně In ‘t Veld). 
3 Věci Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 a T-444/05), Jordana 
(T-161/04), CDC (T-437/08) a LPN (T-29/08). 
4 Německo v. Komise (T-59/09), EnBW v. Komise (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), Internationaler 
Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
5 Další věcí je Dennekamp (T-82/08), v níž Tribunál potvrdil rozhodnutí Parlamentu přijaté na základě ochrany 
osobních údajů.  
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T-471/08) a 1 z 1 věci v roce 2012 (Kathleen Egan a Margaret Hackett, T-190/10)); 

Q. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr převážně rozhodl ve prospěch větší transparentnosti 
ve věcech: Komise: 1 z 1 věci v roce 2011 (My Travel, C-506/08) a 1 ze 3 věcí v roce 
2012 (IFAW, C-135/11 P)1; Rada a Parlament: v roce 2011 nebo 2012 bez rozhodnutí; 

R. vzhledem k tomu, že výroční zprávy Komise, Rady a Parlamentu neuvádějí srovnatelné 
statistické údaje; vzhledem k tomu, že uvedené tři orgány nedodržují při předkládání 
statistických údajů tytéž normy úplnosti; 

S. vzhledem k tomu, že nejčastěji uváděným důvodem výjimky je „ochrana rozhodovacího 
procesu“, který v reakci na původní žádosti využily Komise a Rada (Komise: 17 % 
v roce 2011 a 20 % v roce 2012; Rada: 41 % v roce 2011 i 2012); vzhledem k tomu, 
že „ochrana mezinárodních vztahů“ byla druhým nejčastěji uváděným důvodem Rady; 
vzhledem k tomu, že v případě Parlamentu byla výjimka nejčastěji zdůvodněna 
„ochranou soukromí a integrity fyzické osoby“; 

T. vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1049/2001 stanoví výjimku 
z povinnosti transparentnosti, „pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo 
rozhodovací proces orgánu, neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění“;  

U. vzhledem k tomu, že trialogy mezi Komisí, Parlamentem a Radou mají klíčový význam 
v procesu vytváření právních předpisů EU; vzhledem k tomu, že trialogy nejsou veřejné 
s cílem vyloučit v této rozhodující fázi jakýkoli vnější zásah do legislativního procesu; 

V. vzhledem k tomu, že dokumenty, které vypracuje nebo které má v držení předsednictví 
Rady v souvislosti se svou činností v této funkci, by měly být podle pravidel EU 
o transparentnosti přístupné; 

W. vzhledem k tomu, že jednání o revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 jsou kvůli 
neslučitelným stanoviskům v patové situaci; vzhledem k tomu, že nový nástroj bude 
muset poskytnout alespoň stejně vysokou úroveň transparentnosti jako současný stav;  

X. vzhledem k tomu, že žádosti týkající se dokumentů k neveřejným schůzím Parlamentu 
by měly být v zásadně posuzovány v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001; vzhledem 
k tomu, že tyto žádosti by měl Parlament posuzovat jednotlivě;  

Y. vzhledem k tomu, že klasifikace dokumentů podle úrovní důvěrnosti v rámci působnosti 
rámcové dohody z roku 2010 o vztazích mezi Parlamentem a Komisí nebo jako 
„citlivých dokumentů“ podle článku 9 nařízení (ES) č. 1049/2001 by měla být 
prováděna na základě pečlivého a konkrétního uvážení;  

Právo na přístup k dokumentům 

1. připomíná, že transparentnost je obecným pravidlem a že Lisabonská smlouva stanoví 

                                                 
1 Viz věc IFAW týkající se dokumentů pocházejících z členského státu a povinnosti Tribunálu posoudit dotčené 
dokumenty; a dvě další věci týkající se řízení o kontrole spojení podniků, Agrofert (C-477/10 P) a Éditions Odile 
Jacob (C-404/10 P). Tyto tři rozsudky Soudního dvora nejsou popsány ve výroční zprávě Komise. 
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základní právo na přístup k dokumentům; 

2. připomíná, že transparentnost posiluje důvěru občanů v orgány a instituce EU, protože 
jim umožňuje, aby byli informováni a aby se účastnili rozhodovacího procesu v Unii, 
a přispívali tak k demokratičtější EU; 

3. připomíná, že každé rozhodnutí o odepření přístupu k dokumentům se musí zakládat na 
jasně a striktně vymezených zákonných výjimkách, doložených racionálním 
a konkrétním odůvodněním, aby tak občané mohli zamítnutí přístupu pochopit a účinně 
využít dostupné opravné právní prostředky; 

4. připomíná potřebu zajistit náležitou rovnováhu mezi transparentností a ochranou údajů;  

5. vyzývá orgány, instituce a agentury, aby uplatňovaly nařízení (ES) č. 1049/2001 a při 
tom zohledňovaly judikaturu související s tímto nařízením a aby harmonizovaly své 
stávající interní předpisy se zněním a duchem tohoto nařízení, zejména pokud jde 
o lhůty pro odpověď na žádosti o přístup k dokumentům, a aby zajistily, aby tato 
harmonizace nevedla k prodloužení lhůt; vyzývá Radu, aby s ohledem na rozsudek 
ve věci Access Info Europe zveřejňovala zápisy ze schůzí pracovních skupin Rady, 
včetně identity členských států a jejich návrhů; 

6. vyzývá orgány, instituce a agentury, aby při uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 
důsledně posuzovaly možnosti částečného zveřejnění dokumentu, tabulky, grafického 
prvku, odstavce nebo věty; 

7. vyzývá orgány, instituce a další subjekty EU, aby dále rozvíjely aktivnější přístup 
k transparentnosti a zpřístupňovaly veřejnosti na svých internetových stránkách 
co nejvíce kategorií dokumentů;  

8. vyzývá orgány, instituce a další subjekty, aby ve svých rejstřících dokumentů 
automaticky a bez prodlení zveřejňovaly všechny dokumenty, které původně nebyly 
veřejnosti dostupné a které byly zpřístupněny na základě žádostí o přístup 
k dokumentům; 

9. vyzývá správní orgány, aby uváděly dokumenty spadající do působnosti žádosti 
o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 v návaznosti na původní 
žádost; 

10. vyzývá orgány, instituce a další subjekty EU, aby přijaly rychlejší, jednodušší 
a dostupnější postupy pro vyřizování stížností na odepření přístupu, aby se omezila 
nutnost soudních řízení; 

11. zdůrazňuje, že výroční zprávy všech tří orgánů, institucí a dalších subjektů by měly 
uvádět číselné údaje ve srovnatelném formátu, jenž by měl například zahrnovat počet 
požadovaných dokumentů, počet žádostí, počet dokumentů, k nimž je poskytnut 
(částečný) přístup, počet žádostí, jimž bylo vyhověno před podáním a po podání 
potvrzující žádosti, přístup umožněný Soudním dvorem, částečný přístup umožněný 
Soudním dvorem a odepřený přístup; 
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12. vyzývá orgány EU, aby na žádosti o přístup k dokumentům a potvrzující žádosti 
odpovídaly rychleji; 

Revize nařízení č. 1049/2001 

13. s politováním konstatuje, že od prosince 2011, kdy v prvním čtení přijal svůj postoj 
k revizi nařízení (ES) č. 1049/2001, nebylo dosaženo žádného pokroku; 

Podávání zpráv 

14. vyzývá orgány, instituce a agentury EU, aby harmonizovaly své výroční zprávy 
o přístupu k dokumentům a aby předkládaly podobné statistiky; 

Legislativní dokumenty 

15. vyzývá orgány, instituce a další subjekty EU, aby vedly aktualizované záznamy o počtu 
utajovaných dokumentů, které jsou v jejich držení, a to podle stupně utajení; 

Finanční informace 

16. vyzývá orgány a instituce, aby zveřejňovaly a občanům zpřístupňovaly dokumenty 
související s rozpočtem Evropské unie a jeho plněním a s příjemci finančních 
prostředků a grantů Unie, a zdůrazňuje, že tyto dokumenty musí být přístupné také 
na zvláštních internetových stránkách a v databázi věnované finanční transparentnosti 
v Unii; 

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému 
inspektorovi ochrany údajů a Radě Evropy. 

 

Or. en 

 
 


