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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že v rámci inštitúcií EÚ rôzne legislatívne opatrenia zamerané na 
predchádzanie konfliktom záujmov obsahujú rôzne vymedzenia pojmu „konflikt 
záujmov“; domnieva sa preto, že tento pojem by sa mal chápať ako konflikt medzi 
verejnou povinnosťou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, pri ktorom má 
verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nevhodne ovplyvniť výkon jeho 
úradných povinností a zodpovedností; konštatuje však, že toto vymedzenie sa neustále 
vyvíja a že úplná transparentnosť nevyhnutne nezaručí, že nedôjde ku konfliktu 
záujmov, ani nezaručí dôveru verejnosti; 

2. zastáva názor, že posudzovanie vyhlásení dezignovaných komisárov s cieľom vyvodiť 
konflikt záujmov má zásadný inštitucionálny a demokratický význam a malo by sa 
vykonávať s maximálnou pozornosťou, odhodlaním a zmyslom pre zodpovednosť;

3. zastáva tiež názor, že na to, aby bolo toto preskúmanie úplné a presné a aby sa vylúčila 
možnosť konfliktu záujmov, sú okrem vyhlásenia o finančných záujmoch 
dezignovaných komisárov často nevyhnutné ďalšie informácie a dokumenty;

4. domnieva sa preto, že Výbor pre právne veci by mal mať dostatok času na vyhodnotenie 
možných konfliktov záujmov; ďalej sa domnieva, že by sa mu mali poskytnúť 
dostatočné zdroje, nástroje a zručnosti na krížovú kontrolu a nájdenie potrebných 
informácií;

5. domnieva sa, že vzhľadom na sofistikovanú a komplexnú povahu tejto zodpovednosti 
by stanovenie možného konfliktu záujmov nemalo podliehať politickému vplyvu a malo 
by sa vykonávať nezávisle a systematicky za pomoci orgánu s príslušnými odbornými 
znalosťami a skúsenosťami;

6. dodáva sa, že budúci etický orgán mal mať štruktúru stáleho, nezávislého kolégia, čo 
mu umožní získať náležité odborné znalosti, a že jeho zloženie by mohlo byť založené 
buď na konkrétnych funkciách v rámci inštitúcií, ako je napríklad pozícia predsedu 
Súdneho dvora, alebo na menovaní odborníkov jednotlivými inštitúciami EÚ;

7. odporúča preto, aby Výbor pre právne veci pri plnom zachovaní svojich právomocí v 
tejto veci rozhodol o existencii konfliktu záujmov po tom, ako dostane nezáväzné 
odporúčanie od takéhoto nezávislého odborného poradného orgánu; 

8. domnieva sa tiež, že tento budúci poradný orgán by mohol byť poverený aj širšou 
úlohou preskúmania konfliktov záujmov v inštitúciách a agentúrach EÚ vo 
všeobecnosti a mohol by doplňujúcim a vyváženým spôsobom pôsobiť jednak v oblasti 
prevencie, a to prostredníctvom právomocí v oblasti osvety a etického poradenstva, 
jednak vo vzťahu k dodržiavaniu predpisov.


