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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že EU byla vytvořena jakožto unie založená na zásadách právního státu 

a dodržování lidských práv (článek 2 SEU); zdůrazňuje, že pečlivé monitorování 

jednání a opomenutí členských států a orgánů EU má klíčový význam; 

2. zdůrazňuje, že účinné uplatňování práva EU je pro posílení důvěry občanů v politické 

strategie a orgány EU nezbytné; připomíná, že se v článku 197 SFEU uvádí, že „účinné 

provádění práva Unie členskými státy, které má zásadní význam pro řádné fungování 

Unie, se pokládá za otázku společného zájmu“; zastává názor, že se občané Unie budou 

cítit ve vztahu k unijnímu právu jistěji, pokud bude v členských státech uplatňováno 

efektivním způsobem; 

3. uznává, že hlavní odpovědnost za řádné provádění a uplatňování práva EU mají členské 

státy; konstatuje však, že tato skutečnost nezbavuje orgány EU jejich povinnosti 

respektovat primární právo Unie, zejména když vytvářejí sekundární právní předpisy; 

4. vítá první zprávu o kontrole uplatňování práva EU od okamžiku, kdy v roce 2015 

vstoupil v platnost program zlepšování právní úpravy;  připomíná, že zásady vytváření 

kvalitnější právní úpravy zahrnují požadavek na prokázání nezbytnosti přijetí právní 

úpravy na unijní úrovni, a to způsobem, který je důsledně úměrný cílům daného 

legislativního opatření a který zajistí jeho řádné uplatnění na zamýšlené úrovni;  

zdůrazňuje proto význam, jaký má pro lepší kontrolu uplatňování práva EU dodržování 

zásad svěření pravomocí, subsidiarity a proporcionality podle článku 5 SEU, jakož 

i právní jistoty a rovnosti před zákonem; 

5. lituje, že včasné a řádné uplatňování právních předpisů EU je v členských státech stále 

spojeno se závažnými problémy, jak ukazuje vysoký počet řízení o nesplnění 

povinnosti;  vyjadřuje politování nad negativními tendencemi zachycenými touto 

zprávou, zejména pokud jde o podstatný nárůst případů zahájení řízení o nesplnění 

povinnosti, jenž za poslední rok činil 67,5 % a je nejvyšší za posledních pět let, spolu se 

zaznamenaným nárůstem stížností a poklesem míry vyřešených případů; konstatuje, že 

podle přehledu řízení o nesplnění povinnosti probíhajících na konci roku 2016 byl 

zahájen proti členským státům nejvyšší počet řízení o nesplnění povinnosti ve čtyřech 

oblastech politiky – vnitřní trh, životní prostředí, finanční stabilita, finanční služby 

a unie kapitálových trhů a mobilita a doprava;   

6. konstatuje, že odhodlání Komise postupovat strategičtějším způsobem při vymáhání 

unijního práva nedávno vedlo k uzavření řízení o nesplnění povinnosti z politických 

důvodů; vyzývá proto Komisi, aby své úvahy v pozadí takových rozhodnutí v příštích 

kontrolních zprávách objasnila; 

7. vítá, že počet nových případů otevřených v rámci projektu EU Pilot poklesl a nachází se 

na nejnižší úrovni od roku 2011; bere na vědomí cíl Komise, který je v souladu s jejím 



 

PE618.186v02-00 4/8 AD\1149079CS.docx 

CS 

sdělením „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“1 a spočívá ve využití 

mechanismu EU Pilot pouze tehdy, pokud v rámci řízení o nesplnění povinnosti přinese 

efektivní přidanou hodnotu; upozorňuje nicméně na to, že mechanismus EU Pilot je 

pracovním nástrojem, který nemá žádný právní status a ponechává Komisi diskreční 

pravomoc, což neodpovídá náležitým standardům transparentnosti a odpovědnosti; 

domnívá se, že tyto nedostatky by bylo možné napravit přijetím nařízení, v němž by 

měla být upřesněna zákonná práva a povinnosti jednotlivých stěžovatelů a Komise; 

8. vítá skutečnost, že zpráva uznává úlohu, již pomocí parlamentních otázek a petic 

Parlament sehrává při upozorňování Komise na nedostatky v uplatňování práva EU 

v členských státech;  zdůrazňuje, že důkladnější kontrola příslušných vlád 

vnitrostátními parlamenty, pokud jsou vlády zapojeny do procesu tvorby právních 

předpisů, posílí účinnější uplatňování práva EU, jak předpokládají Smlouvy; 

9. zdůrazňuje kromě účinnosti i zásadní význam, který má transparentnost a odpovědnost 

při tvorbě a uplatňování práva EU unijními orgány, což v konkrétní rovině znamená, že 

unijní právní úprava musí být jasná, srozumitelná, ucelená, konkrétní a okamžitě 

k dispozici občanům, přičemž je třeba zohlednit judikaturu Soudního dvora Evropské 

unie, který trvá na předvídatelnosti právních pravidel EU2; 

10. zdůrazňuje, že unijní občané musí být z povahy právní úpravy prvními, kdo budou 

srozumitelným, účinně dostupným, transparentním způsobem a včasně informováni 

o tom, zda a které vnitrostátní předpisy byly přijaty při provádění právní úpravy EU ve 

vnitrostátním právu a které vnitrostátní orgány jsou odpovědné za zajištění jejich 

řádného provedení; uznává zásadní úlohu, kterou sociální partneři a občanská 

společnost hrají při monitorování a zkvalitňování účinných opravných prostředků práva 

EU; 

11. připomíná ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů, jež vyzývá členské státy, aby v případech, kdy se při provádění směrnic EU ve 

vnitrostátním právu rozhodnou připojit prvky, které v žádném případě nesouvisejí 

s daným právním předpisem Unie, tyto doplněné prvky zviditelňovaly prostřednictvím 

prováděcího opatření nebo souvisejících dokumentů; 

12. vyjadřuje znepokojení nad tím, že je s ohledem na nesourodé překlady mnoha směrnic 

do úředních jazyků EU pravděpodobné, že jsou různé jazykové verze příčinou 

odlišných výkladů příslušných znění a rozdílů v provádění předpisů v právu členských 

států; z tohoto důvodu vyjadřuje hluboký nesouhlas se skutečností, že takové odlišné 

provádění ve vnitrostátním právu a lišící se právní výklady směrnic nelze odhalit 

systematicky, ale pouze tehdy, pokud tyto případy ve svých rozsudcích objasní Soudní 

dvůr Evropské unie; 

13. připomíná, že vnitrostátní parlamenty musí hrát zásadní úlohu jak při kontrole návrhů 

unijních legislativních aktů, která předchází legislativnímu procesu, tak i při následné 

kontrole řádného uplatňování práva EU členskými státy;   vyzývá vnitrostátní 

parlamenty, aby byly v této roli aktivní; 

                                                 
1 C(2016)8600, Úř. věst. C 18, 19.1.2017, s. 10.  
2 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. září 2009, Plantanol GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Darmstadt, C-

201/08, ECLI:EU:C:2009:539, odstavec 46. 
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14. vyzývá Komisi, aby účinně monitorovala plnění povinnosti vnitrostátních soudů 

požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí předběžné otázky, jak stanoví článek 

267 SFEU;  vyzývá proto Komisi, aby zvážila zavedení rejstříku, který bude obsahovat 

všechna rozhodnutí vnitrostátních soudů spojená s výkladem práva EU, u nichž nebyl 

Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí předběžné otázky požádán;  

15. zdůrazňuje zásadu transparentnosti zakotvenou ve Smlouvách EU, jakož i právo občanů 

EU na spravedlnost a řádnou správu, jak je stanoveno v článcích 41 a 47 Listiny 

základních práv Evropské unie; upozorňuje, že tato práva a zásady požadují, aby byl 

občanům umožněn odpovídající a snadný přístup k právním předpisům, které se jich 

týkají; připomíná, že tato práva a zásady by měly mít rovněž prvořadý význam pro 

členské státy při předkládání návrhů právních předpisů, jejichž účelem je provedení 

práva EU; 

16. vyzývá všechny orgány EU zapojené do legislativního procesu, aby se v souladu se 

závazkem přijatým v rámci programu pro zdokonalení tvorby právních předpisů 

zavázaly k prohloubení kvality vytváření legislativních textů; připomíná, že je v zájmu 

dosažení tohoto cíle potřeba upravit interinstitucionální dohodu z roku 1998 

o společných pokynech k redakční kvalitě právních předpisů Společenství; 

17. vítá závazek Komise aktivně pomáhat členským státům při provádění a uplatňování 

právních předpisů tím, že bude pro určité směrnice a nařízení vypracovávat prováděcí 

plány; vyzývá Komisi, aby poskytovala lepší pokyny a více pomoci členským státům za 

použití konkrétních nástrojů s cílem dosáhnout kvalitnější úroveň uplatňování práva 

EU; vybízí Komisi, aby byla nápomocna členským státům, které budou přednostně čelit 

obtížím při uplatňování právních předpisů a jejich provádění ve vnitrostátním právu 

a aby tyto obtíže řešila náležitě tak, že posílí institucionální kapacity veřejných orgánů 

na odborné úrovni; 

18. zdůrazňuje význam úlohy sociálních partnerů, organizací občanské společnosti a dalších 

zúčastněných stran při vytváření právních předpisů a při monitorování i oznamování 

nedostatků v uplatňování právních předpisů EU a jejich provádění ve vnitrostátním 

právu ze strany členských států; navrhuje, aby tuto úlohu vnitrostátní a evropské orgány 

podporovaly; 

19. připomíná nezbytnost toho, aby Parlament mohl rovněž monitorovat vymáhání nařízení 

ze strany Komise stejným způsobem, jakým to činí u směrnic; naléhavě proto vyzývá 

orgány EU, aby spolupracovaly efektivněji a účinněji v souladu s čl. 13 odst. 2 SEU; 

opětovně žádá Komisi o zajištění toho, aby údaje o uplatňování nařízení byly v jejích 

budoucích výročních zprávách o kontrole uplatňování práva EU jasně uvedeny; 

připomíná členským státům povinnost předkládat Komisi vnitrostátní předpisy 

provádějící nařízení ve vnitrostátním právu v souladu se zásadou loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 SEU;  

20. opětovně vyzývá k tomu, aby byl v rámci příslušných generálních ředitelství (GŘ IPOL, 

GŘ EXPO a GŘ EPRS) zřízen autonomní systém pro následné posouzení dopadu 

hlavních unijních právních předpisů přijatých Parlamentem postupem spolurozhodování 

a v souladu s řádným legislativním postupem;  

21. připomíná, že všechny unijní orgány jsou vázány Smlouvami EU a Listinou základních 
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práv EU i tehdy, kdy jednají jako členové skupin mezinárodních věřitelů;  

22. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost kontrole provádění právních předpisů 

EU, kterými se stanoví pravidla proti korupčním praktikám majícím přímý vliv na 

fungování vnitřního trhu, a aby přijala odpovídající opatření k řešení tohoto jevu;
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