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5.3.2014 A7-0148/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Renate Sommer, Véronique Mathieu Houillon 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0148/2014 

Sophia in 't Veld 

Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013 
2013/2155(INI). Ú. 

Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A7-0148/2014 

Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe verejnosti k dokumentom (článok 104 

ods. 7 rokovacieho poriadku) za obdobie 2011 – 2013 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 1, 10 a 16 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 15 a 298 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 11 ZEÚ a povinnosť inštitúcií viesť otvorený, transparentný a 
pravidelný dialóg so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 41 (právo 
na dobrú správu vecí verejných) a 42 (právo na prístup k dokumentom), 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie1, 

– so zreteľom na uznesenie zo 14. septembra 2011 o prístupe verejnosti k dokumentom za 
obdobie 2009 – 20102, 

– so zreteľom na návrh Komisie z 30. apríla 2008 na prijatie nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie (COM(2008)0229), 

– so zreteľom na návrh Komisie z 20. marca 2011 na prijatie nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (COM(2011)0137), 

– so zreteľom na výročné správy Rady, Komisie a Európskeho parlamentu o prístupe 
k dokumentom za roky 2011 a 2012, ktoré boli predložené v súlade s článkom 17 
nariadenia (ES) č. 1049/2001, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2001, s. 43. 
2 Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 72. 
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– so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou z roku 2010, 

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu Európskeho parlamentu a Rady 
z 20. novembra 2002 o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady 
v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky,  

– so zreteľom na článok 48 a článok 104 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0148/2014), 

A. keďže Lisabonská zmluva je v platnosti štyri roky; keďže v článku 15 Zmluvy 
o fungovaní EÚ sa stanovuje ústavný rámec pre transparentnosť inštitúcií EÚ 
a základné právo občanov EÚ a všetkých fyzických alebo právnických osôb 
s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte na prístup k dokumentom inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr EÚ; keďže toto právo by sa malo uplatňovať v súlade so 
všeobecnými zásadami a obmedzeniami, ktoré sa stanovujú v nariadeniach prijatých 
Parlamentom a Radou; 

B. keďže v článku 298 Zmluvy o fungovaní EÚ sa upravuje otvorená, efektívna a nezávislá 
európska administratíva; 

C. keďže rozhodovací proces je veľmi zložitý a zahŕňa množstvo prípravných, dôverných a 
tajných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre celý legislatívny proces; 

D. keďže rozhodovacie mechanizmy a legislatíva EÚ musia byť transparentnejšie; 

E. keďže pre demokratickú Európsku úniu občanov je nevyhnutná transparentnosť; keďže 
transparentná verejná správa je prínosom z hľadiska záujmu občanov, boja proti 
korupcii a legitimity politického systému a právnych predpisov Únie; 

F. keďže rozsiahly prístup verejnosti k dokumentom je dôležitým prvkom fungujúcej 
demokracie; 

G. keďže občania majú právo vedieť, ako funguje rozhodovací proces a ako pracujú ich 
zástupcovia, brať svojich zástupcov na zodpovednosť a vedieť, ako sa prideľujú a 
vynakladajú verejné finančné prostriedky; 

H. keďže šesť z desiatich vzorových prípadov vyšetrovania európskeho ombudsmana 
v roku 2012 sa týkalo transparentnosti; 

I. keďže zo štatistík uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 vyplýva pokles počtu 
prvých žiadostí vo všetkých troch inštitúciách; 

J. keďže počet vyžiadaných konkrétnych dokumentov Parlamentu sa znížil (z 1 666 v roku 
2011 na 777 v roku 2012); keďže sa však zvýšil percentuálny podiel žiadostí 
o sprístupnenie nešpecifikovaných dokumentov Parlamentu, napríklad „všetkých 
dokumentov, ktoré sa týkajú ...“ (z 35,5 % v roku 2011 na 53,5 % v roku 2012); keďže 
sa znížil počet vyžiadaných dokumentov Rady (z 9 641 v roku 2011 na 6 166 v roku 
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2012)1; 

K. keďže z kvantitatívnych údajov predložených vo výročných správach za rok 2012 
vyplýva, že sa zvyšuje podiel dokumentov s úplne zamietnutým prístupom v Komisii 
(z 12 % v roku 2011 na 17 % v roku 2012) aj v Rade (z 12 % v roku 2011 na 21 % 
v roku 2012) , kým v prípade Parlamentu je podiel dokumentov s úplne zamietnutým 
prístupom stabilný (5 % v roku 2011 aj 2012); 

L. keďže v prípade Komisie sa ukazuje výrazný nárast počtu opakovaných žiadostí (zo 165 
v roku 2011 na 229 v roku 2012), ktoré viedli k miernemu nárastu plne revidovaných 
rozhodnutí, zníženiu počtu čiastočne revidovaných rozhodnutí a zvýšeniu počtu 
potvrdených rozhodnutí, kým v prípade Rady aj Parlamentu je počet opakovaných 
žiadostí pomerne stabilný (Rada: z 27 v roku 2011 na 23 v roku 2012; Parlament: zo 4 
v roku 2011 na 6 v roku 2012); 

M. keďže viacero žiadostí malo za následok predloženie sťažnosti európskemu 
ombudsmanovi (Komisia: z 10 v roku 2011 na 20 v roku 2012; Rada: z 2 v roku 2011 
na 4 v roku 2012; Parlament: 1 v roku 2011 aj 2012); 

N. keďže európsky ombudsman uzavrel v rokoch 2011 a 2012 viacero sťažností kritickou 
poznámkou alebo odporučením ďalších opatrení (Komisia: z 10 z 18 v roku 2011 na 8 
z 10 v roku 2012; Rada: žiadne informácie; Parlament: z 0 z 0 v roku 2011 na 1 z 1 
v roku 2012); 

 
O. keďže množstvo žiadostí o sprístupnenie dokumentov, ktoré viedlo k podaniu žaloby na 

Všeobecnom súde alebo k odvolaniu na Súdnom dvore, klesá (Komisia: z 15 žalôb a 3 
odvolaní v roku 2011 na 14 žalôb a 1 odvolanie v roku 2012; Rada: z 1 žaloby 
a 2 odvolaní v roku 2011 na 1 odvolanie v roku 20122; Parlament: žiadne  roku 2011 
a 2012); 

P. keďže Všeobecný súd mnohokrát rozhodol v prospech väčšej transparentnosti a vo 
viacerých prípadoch podal vysvetlenie k nariadeniu (ES) č. 1049/2001 (Komisia: 5 zo 
63 v roku 2011 a 5 z 5 v roku 2012, Rada: 1 z 1 v roku 2011 (Access Info Europe, T-
233/09) a 1 z 4 v roku 20124 (In ‘t Veld, T-529/09); Parlament: 1 z 2 v roku 20115 
(Toland, T-471/08) a 1 z 1 v roku 2012 (Kathleen Egan a Margaret Hackett, T-190/10); 

Q. keďže Súdny dvor rozhodol v prospech väčšej transparentnosti v týchto veciach –  
Komisia: 1 z 1 v roku 2011 [My Travel, C-506/08] a 1 z 3 v roku 2012 [IFAW, C-

                                                 
1 Komisia neuvádza presný počet vyžiadaných dokumentov. Počet prvých žiadostí 
o dokumenty Komisie bol 6 447 v roku 2011 a 6 014 v roku 2012. 
2 Rada/In 't Veld (zásah Európskeho parlamentu na podporu pani In ‘t Veld). 
3 Veci Batchelor (T-362/08), IFAW II (T-250/08), Navigazione Libera del Golfo (T-109/05 
and T-444/05), Jordana (T-161/04), CDC (T-437/08) a LPN (T-29/08). 
4 Nemecko/Komisia (T-59/09), EnBW/Komisia (T-344/08), Sviluppo Globale (T-6/10), 
Internationaler Hilfsfonds (T-300/10), European Dynamics (T-167/10). 
5 Druhou vecou je Dennekamp (T-82/08), v ktorej Všeobecný súd potvrdil rozhodnutie 
Parlamentu na základe ochrany osobných údajov.  
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135/11 P]1; Rada a Parlament: v roku 2011 a 2012 neboli vydané žiadne rozhodnutia; 

R. keďže vo výročných správach Komisie, Rady a Parlamentu sa nepredkladajú 
porovnateľné štatistiky; keďže tieto tri inštitúcie nedodržiavajú pri predkladaní štatistík 
rovnakú úroveň úplnosti; 

S. keďže najčastejšie uvádzaným dôvodom pre výnimky, ktorý Komisia a Rada používajú 
pri prvých žiadostiach, je „ochrana rozhodovacieho procesu“ (Komisia: 17 % v roku 
2011 a 20 % v roku 2012; Rada: 41 % v roku 2011 aj v roku 2012); keďže Rada ako 
druhý najčastejší dôvod uvádza „ochranu medzinárodných vzťahov“; keďže v prípade 
Parlamentu bola najčastejším dôvodom výnimky „ochrana súkromia a integrity 
jednotlivca“; 

T. keďže v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa stanovuje výnimka 
z transparentnosti, „ak by zverejnenie dokumentu mohlo vážne narušiť rozhodovací 
proces orgánu, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení“;  

U. keďže trialógy medzi Komisiou, Parlamentom a Radou sú určujúce pre tvorbu právnych 
predpisov EÚ; keďže trialógy nie sú verejné s cieľom minimalizovať vonkajší zásah do 
zákonodarného procesu v tejto rozhodujúcej fáze; 

V. keďže dokumenty, ktoré vypracuje alebo vlastní predsedníctvo Rady vo vzťahu k svojej 
činnosti v tejto úlohe by mali byť prístupné podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa 
transparentnosti; 

W. keďže rokovania o revízii nariadenia (ES) č. 1049/2001 sa dostali do slepej uličky 
vzhľadom na nezlučiteľnosť pozícií; keďže nový nástroj musí poskytnúť minimálne 
takú vysokú úroveň transparentnosti, ako je to v súčasnosti;  

X. keďže žiadosti o schôdze za zatvorenými dverami v Parlamente by sa mali v zásade 
posudzovať v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001; keďže takéto žiadosti posúdi 
Parlament podľa jednotlivých prípadov;  

Y. keďže klasifikácia dokumentov podľa úrovní dôvernosti, ktorá patrí do rozsahu 
pôsobnosti rámcovej dohody o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou z roku 2010, 
alebo ich označenie za „citlivé dokumenty“ podľa článku 9 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001 by sa mali vykonávať na základe starostlivého a osobitného posúdenia;  

Právo na prístup k dokumentom 

1. pripomína, že transparentnosť je všeobecným pravidlom a že v Lisabonskej zmluve sa 
stanovuje základné právo na prístup k dokumentom; 

2. pripomína, že transparentnosť zvyšuje dôveru verejností v európske inštitúcie tým, že 

                                                 
1 Pozri vec IFAW v súvislosti s dokumentmi s pôvodom v členskom štáte a povinnosťou 
Všeobecného súdu posúdiť príslušné dokumenty; a dve ďalšie veci, ktoré sa týkali postupov 
na kontrolu fúzií, Agrofert (C-477/10 P) a Éditions Odile Jacob (C-404/10 P). Tieto tri 
rozhodnutia súdu nie sú opísané vo výročnej správe Komisie. 
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občanom umožňuje získavať informácie o rozhodovacom procese Únie, a týmto 
spôsobom prispievať k demokratickejšej EÚ; 

3. pripomína, že každé odmietnutie prístupu k dokumentom musí byť založené na jasne 
a prísne vymedzených zákonných výnimkách a musí byť sprevádzané odôvodnením 
s uvedením konkrétnych dôvodov, aby občania porozumeli zamietnutiu prístupu 
a mohli účinne využiť dostupné právne opravné prostriedky; 

4. pripomína, že je potrebné dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi transparentnosťou 
a ochranou údajov;  

5. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry, aby uplatňovali nariadenie (ES) č. 1049/2001 s 
prihliadnutím na súvisiacu judikatúru a harmonizovali existujúce vnútorné pravidlá s 
literou a duchom nariadenia, najmä pokiaľ ide o lehoty zaslania odpovedí na žiadosti o 
prístup k dokumentom, a zároveň zabezpečili, že to nebude mať za následok dlhšie 
čakacie lehoty; vyzýva Radu, aby zverejňovala zápisnicu zo zasadnutí pracovných 
skupín Rady, a vzhľadom na vec Access Info Europe aj identitu členských štátov a ich 
návrhy; 

6. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry, aby pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 
dôsledne posudzovali možnosti čiastočného zverejnenia dokumentu, tabuľky, 
grafického zobrazenia, odseku či vety; 

7. vyzýva inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, aby sa naďalej aktívne zasadzovali za 
transparentnosť tým, že na svojich internetových stránkach zverejnia čo najviac 
kategórií dokumentov;  

8. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry, aby systematicky a bezodkladne zverejňovali vo 
svojich registroch dokumentov všetky dokumenty, ktoré predtým neboli verejne 
dostupné a ktoré boli sprístupnené prostredníctvom žiadostí o prístup verejnosti k 
dokumentom; 

9. vyzýva orgány verejnej správy, aby poskytli informácie o tých dokumentoch, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti žiadosti o sprístupnenie dokumentov podľa nariadenia 
(ES) č. 1049/2001 na základe prvej žiadosti; 

10. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, aby prijali rýchlejšie, jednoduchšie 
a dostupnejšie postupy na riešenie sťažností proti odmietnutiu prístupu s cieľom znížiť 
potrebu súdnych žalôb; 

11. zdôrazňuje, že vo výročných správach troch inštitúcií a orgánov a agentúr by sa mali 
predkladať číselné údaje v porovnateľnom formáte, ktoré by mali zahŕňať napríklad: 
počet vyžiadaných dokumentov, počet žiadostí, počet (čiastočne) sprístupnených 
dokumentov, počet žiadostí schválených pred opakovanou žiadosťou a po nej, počet 
prípadov, keď bol prístup udelený súdom, počet prípadov, keď bol súdom udelený 
čiastočný prístup, a počet prípadov, keď bol prístup odmietnutý; 

12. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zlepšili lehoty pre odpovede na žiadosti o prístup 
k dokumentom a opakované žiadosti; 
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Revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001 

13. vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že od decembra 2011, keď bola v prvom čítaní 
prijatá pozícia k revízii nariadenia (ES) č. 1049/2001, sa nepodarilo dosiahnuť žiadny 
pokrok; 

Nahlasovanie 

14. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, aby harmonizovali svoje výročné správy 
o prístupe k dokumentom a predkladali podobné štatistiky; 

Legislatívne dokumenty 

15. vyzýva inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, aby viedli aktualizované verejné záznamy o 
počte utajovaných dokumentov, ktoré vlastnia, a to podľa ich stupňa utajenia; 

Finančné údaje 

16. vyzýva inštitúcie, aby zverejňovali a občanom sprístupňovali dokumenty týkajúce sa 
rozpočtu Európskej únie, jeho vykonávania a príjemcov finančných prostriedkov a 
dotácií Únie, a zdôrazňuje, že takéto dokumenty majú byť dostupné aj prostredníctvom 
osobitnej internetovej stránky a databázy, ako aj prostredníctvom databázy týkajúcej sa 
finančnej transparentnosti Únie; 

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému 
úradníkovi pre ochranu údajov a Rade Európy. 

Or. en 

 
 


