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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 článku 42 Listiny základních práv; zdůrazňuje, že 
čl. 15 odst. 3 SFEU předpokládá posílení institucionální oblasti působnosti;

2. zdůrazňuje skutečnost, že, 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;

3. 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 EU a naléhavě vyzývá Radu, aby zlepšila svá pravidla a své postupy 
týkající se legislativní transparentnosti, včetně dostupnosti a klasifikace legislativních 
dokumentů;

4. vyzývá normotvůrce EU, aby přijali výsledky rozsudku Tribunálu ze dne 22. března 
2018 (věc T-540/15) o přístupu k dokumentům z třístranných jednání a aby dále posílili 
kulturu transparentnosti legislativní činnosti EU;

5. naléhavě vyzývá orgány EU, aby bezodkladně provedly závazek, který si stanovily v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, a vytvořily tak 
jednotnou interinstitucionální databázi legislativních dokumentů;

6. vítá skutečnost, že předsedkyně Komise vytvořila funkci místopředsedy s výslovnou 
odpovědností za transparentnost; vyzývá místopředsedkyni Komise pro hodnoty a 
transparentnost, aby znovu přistoupila k dlouho odkládanému uplatňování čl. 15 odst. 3 
SFEU.


