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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 je třeba setrvale zdokonalovat mechanismy zaměřené na zajišťování 
toho, aby bylo přijímání předpisů plně v souladu se Smlouvami, obzvláště se zásadami 
svěření pravomocí, subsidiarity a proporcionality, jak je stanoví článek 5 Smlouvy o 
Evropské unii;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu vnitrostátních parlamentů při kontrole návrhů právních 
předpisů EU před legislativní fází a při jejich pozdějším správném provádění v 
členských státech;

3. vyzývá ke zdokonalení legislativního procesu EU, který závisí na transparentnosti a 
odpovědnosti při vypracovávání právních předpisů, ale také na účasti občanské 
společnosti tam, kde je to vhodné; připomíná, že účinnost právních aktů EU (která 
závisí i na jejich správnosti a včasném provedení) tvoří klíčový prvek právní jistoty a 
lepšího uplatňování;

4. zdůrazňuje, že řádné uplatňování a provádění právních předpisů EU v souladu s 
článkem 197 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) má zásadní význam; vyzývá 
k vypracovávání vhodných hodnocení dopadů právních předpisů EU ex post, a to včetně 
hodnocení dopadů na udržitelnost; 

5. zdůrazňuje důležitou úlohu, již při monitorování a prosazování účinných nápravných 
opatření na základě práva EU hrají také sociální partneři a organizace občanské 
společnosti; vybízí Komisi, aby posilovala povědomí o právech občanů a podniků 
vyplývajících z práva EU a dále podporovala stěžovatele tím, že bude zlepšovat jejich 
porozumění postupu před zahájením soudního řízení;

6. naléhavě vybízí Komisi, aby posílila veřejnou debatu o své výroční zprávě o kontrole 
uplatňování práva Unie a dále podporovala členské státy při provádění a uplatňování 
právních předpisů EU prostřednictvím iniciativ na budování institucionálních a 
správních kapacit;

7. připomíná, že je třeba v plném rozsahu zachovat úlohu Soudního dvora Evropské unie s 
cílem zajistit jednotný výklad a uplatňování právních předpisů EU v souvislosti s 
brexitem a budoucími vztahy se Spojeným královstvím.


