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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že orgány EU mají povinnost provést čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) a přijmout právní nástroj pro přístup k dokumentům v souladu s 
demokratickými zásadami stanovenými v čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) 
a s právy občanů EU zakotvenými v článcích 41 a 42 Listiny základních práv; domnívá 
se, že aktualizovaný právní režim by mohl zohlednit technologický vývoj, zkušenosti s 
uplatňováním nařízení (ES) č. 1049/2001 a příslušnou judikaturu; zdůrazňuje, že čl. 15 
odst. 3 SFEU stanoví rozšíření oblasti působnosti pro orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie a požaduje, aby jejich postupy byly transparentní; je přesvědčen, že je nezbytné 
stanovit jasná pravidla pro udělování žádostí o konání neveřejného zasedání v orgánech 
EU;

2. připomíná, že důvěra občanů v Unii závisí na transparentnosti; zdůrazňuje, že přístup 
veřejnosti k dokumentům je zásadně důležitý z hlediska veřejné kontroly činnosti EU; 
připomíná proto, že pravidlem musí být transparentnost a co nejširší možný přístup k 
dokumentům v držení orgánů a institucí v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001; dále 
se domnívá, že, jak již bylo stanoveno v ustálené judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie, výjimky z tohoto pravidla musí být vykládány restriktivně s přihlédnutím k 
požadavkům demokracie, včetně většího zapojení občanů do rozhodovacího procesu, 
legitimity správy věcí veřejných, účinnosti a odpovědnosti vůči občanům; vyzývá 
orgány EU, aby na žádosti o přístup k dokumentům odpovídaly rychle; vyjadřuje 
politování nad tím, že přístup občanů k informacím institucí EU je stále obtížný, neboť 
orgány a instituce dosud nezaujaly účinný interinstitucionální přístup; naléhavě vyzývá 
orgány, instituce a agentury, aby přijaly rychlejší, jednodušší a dostupnější postupy pro 
vyřizování stížností na odepření přístupu; domnívá se, že v případech vztahujících se k 
přístupu k dokumentům, by orgány EU neměly požadovat, aby náklady na soudní řízení 
nesli předkladatelé námitek;

3. připomíná, že mezinárodní dohody, které jsou součástí právního řádu EU, mají přednost 
před právními předpisy EU, a trvá proto na tom, že je třeba zvýšit transparentnost 
procesu jejich vyjednávání;

4. připomíná, že podle čl. 15 odst. 1 SFEU „[s] cílem podpořit řádnou správu věcí 
veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty 
Unie co nejotevřeněji“; zdůrazňuje, že čl. 10 odst. 3 SEU stanoví, že občané EU mají 
právo se podílet na demokratickém životě Unie a že rozhodnutí musejí být přijímána co 
nejotevřeněji a co nejblíže občanům; trvá na tom, že všechny orgány musí usilovat o 
provádění těchto zásad, aby zajistily, že demokratický politický systém bude i nadále 
odpovědný a legitimní; zdůrazňuje, že Rada je coby nedílná součást zákonodárné moci 
EU vázána stejnými povinnostmi v oblasti transparentnosti jako ostatní orgány EU; 
žádá proto Radu, aby tyto povinnosti splnila, a v plné míře provedla rozsudky Soudního 
dvora EU v oblasti transparentnosti v souladu s jejich duchem a literou, zejména ve věci 
Access Info Europe z roku 2013;
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5. připomíná své usnesení ze dne 17. ledna 2019 o strategickém šetření veřejné 
ochránkyně práv OI/2/2017 o transparentnosti legislativních jednání v přípravných 
orgánech Rady EU1 a naléhavě vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a své postupy 
týkající se legislativní transparentnosti, včetně dostupnosti a klasifikace legislativních 
dokumentů, čímž by v plné míře zohlednila veřejný zájem v oblasti transparentnosti, a 
umožnila tak legitimní kontrolu nejen občanům, ale i vnitrostátním parlamentům; 
připomíná, že Rada by měla poskytovat přístup k dokumentům, které se vztahují k 
probíhajícím legislativním postupům, systematicky zaznamenávat identitu vlád 
členských států, když vyjadřují svůj postoj v přípravných orgánech Rady a měla by 
vytvořit proaktivní systém zveřejňování svých dokumentů v uživatelsky vstřícném 
formátu umožňujícím vyhledávání; 

6. zdůrazňuje, že vysoká míra transparentnosti legislativního procesu je klíčovým 
požadavkem pro zajištění odpovědnosti subjektů s rozhodovací pravomocí ve všech 
orgánech EU; vyzývá všechny normotvůrce EU, aby co nejdříve plně přijali výsledky 
rozsudku Tribunálu ze dne 22. března 2018 (věc De Capitani, T-540/15) o přístupu 
k dokumentům z třístranných jednání a aby tak dále posílili kulturu transparentnosti a 
otevřenosti legislativní činnosti EU; připomíná však strategickou povahu těchto 
dokumentů, které jsou základem pro vyjednávací pozice a nemusí nutně odrážet 
konečné znění, na němž se pak spolunormotvůrci následně dohodnou, a jejichž 
zveřejnění před konáním trialogu by mohly zneužít externí strany;

7. naléhavě vyzývá orgány EU, aby bezodkladně provedly svůj závazek, který si stanovily 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, a vytvořily tak 
jednotnou, snadno přístupnou interinstitucionální databázi legislativních dokumentů, 
která umožní transparentnost jednotlivých kroků v rámci legislativního procesu a 
občanům EU umožní lépe pochopit legislativní postupy EU;

8. naléhavě vyzývá orgány, aby jednání o návrhu povinného rejstříku transparentnosti 
dokončily co nejdříve, a zajistily tak, aby jejich činnost byla v zájmu demokratického 
procesu co nejtransparentnější;

9. vítá skutečnost, že předsedkyně Komise vytvořila funkci místopředsedy s výslovnou 
odpovědností za transparentnost; vyzývá místopředsedkyni Komise pro hodnoty a 
transparentnost, aby se zdržela jednání o záměru stáhnout svůj návrh na revizi nařízení 
(ES) č. 1049/2001 a aby místo toho vynaložila veškeré úsilí na dosažení rychlé dohody 
o tomto návrhu, což umožní provést dlouho odkládané provádění čl. 15 odst. 3 SFEU; 

10. vítá přijetí nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, které podpoří větší 
zapojení občanů EU do demokratického života, a požaduje, aby Komise uplatňovala 
nejvyšší standardy transparentnosti, pokud jde o opatření zaměřená na splnění 
požadavků v úspěšných iniciativách (v souladu s čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení);

11. připomíná, že v souladu s článkem 3 Smlouvy o EU a s Listinou základních práv EU je 
třeba respektovat bohatou jazykovou rozmanitost Unie; vyzývá orgány EU, aby učinily 
vše co je v jejich silách, aby byl občanům umožněn přístup ke všem dokumentům ve 
všech úředních jazycích Evropské unie.

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.
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