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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní 

záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že Komise oznámila, že v roce 2016 předloží návrh interinstitucionální 

dohody, v němž bude revidován rejstřík transparentnosti lobbistů; zdůrazňuje, že je třeba, 

aby konzultace, která bude tomuto návrhu předcházet, vyváženým způsobem zohlednila 

jednotlivé vyjádřené názory; je přesvědčen, že je nutné zvýšit úroveň transparentnosti 

prostřednictvím zavedení povinného rejstříku EU; 

2. vyzývá k vytvoření „legislativní stopy“ lobbingu v EU, a to na základě dobrovolnosti; v 

této souvislosti upozorňuje na možnost připojit k návrhům Komise a zprávám Parlamentu 

přílohy, které by jasně ukazovaly, kteří lobbisté měli významný vliv na znění těchto 

návrhů a zpráv; vybízí poslance EP a zástupce Rady, aby dobrovolně zveřejňovali 

informace o svých setkáních se zúčastněnými subjekty, tak jako to činí Komise; 

3. vyzývá ty evropské instituce, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby 

zintenzivnily svá monitorovací a prováděcí opatření, jako jsou kontroly prohlášení o 

finančních zájmech; konstatuje v této souvislosti, že orgány zajišťující monitorování a 

sankce musí být politicky nezávislé; 

4. vítá záměr Komise zveřejňovat každé dva roky zprávu o současné situaci, pokud jde o 

korupci v EU; vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila dodatek ke své první 

protikorupční zprávě, v němž bude podrobně popsána situace v orgánech a institucích EU 

v tomto ohledu; 

5. vyzývá Komisi, aby pokračovala v diskusích o přistoupení EU ke Skupině států proti 

korupci (GRECO) a usilovala o zavedení prozatímního časového rámce pro toto 

přistoupení s cílem zajistit, aby orgány dodržovaly protikorupční standardy Rady Evropy; 

6. s politováním konstatuje, že v oblasti ochrany oznamovatelů („whistleblowers“) 

a novinářů, kteří mohou hrát klíčovou úlohu v boji proti korupci, došlo jen k malému 

pokroku; lituje také skutečnosti, že Komise nereagovala na žádost Evropského parlamentu 

o přezkoumání možnosti zavést komplexní evropský program na ochranu oznamovatelů; 

vyzývá Komisi, aby do konce roku 2016 předložila sdělení na toto téma, které se bude 

zakládat na vyhodnocení situace v oblasti pravidel pro oznamování na vnitrostátní úrovni, 

a aby zvážila možnost vypracovat plán pro stanovení minimálních pravidel pro 

oznamovatele; 

7. vyjadřuje také politování nad nedostatečným pokrokem při řešení problému zneužívání 

zákonů zakazujících pomluvu k zastrašování novinářů a dalších osob vyšetřujících 

korupci; vyzývá zvláště Komisi, aby zahájila diskusi o právních předpisech na podporu 

zrušení trestních sankcí za pomluvu v členských státech. 

8. je přesvědčen, že účinný a nezávislý Úřad evropského veřejného žalobce s jasně 

stanovenými pravomocemi a působností napomůže v boji proti trestné činnosti spojené s 

podvody, které poškozují finanční zájmy Unie, a umožní vyšetřovat pachatele těchto 

podvodů, trestně je stíhat a postavit je před soud; domnívá se, že jakékoli jiné slabší řešení 
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by mělo negativní dopady na rozpočet Unie; vybízí Radu, aby dodala nový impuls 

jednáním o směrnici o ochraně finančních zájmů s cílem posílit stávající právní rámec a 

zvýšit účinnost ochrany finančních zájmů EU; 

9. s politováním konstatuje, že revize nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům 

je zablokována v Radě; naléhavě vybízí Radu, aby přijala konstruktivní stanovisko, v 

němž zohlední stanovisko Evropského parlamentu přijaté v prvním čtení dne 15. prosince  

2011 a také požadavky Lisabonské smlouvy; konstatuje, že bylo provedeno jen málo 

doporučení Evropského parlamentu týkajících se transparentnosti a přístupu k 

dokumentům; připomíná, že transparentnost posiluje důvěru veřejnosti v orgány EU, 

neboť občanům umožňuje, aby byli informováni o rozhodovacím procesu EU; občané by 

měli být informováni řádně a včas; znovu opakuje, že transparentnost správy a procesu 

tvorby právních předpisů EU je zásadní pro legitimitu právních předpisů a politik EU; 

zdůrazňuje, že transparentnost je základním kamenem zlepšování právní úpravy; 

10. opětovně doporučuje, aby každý orgán nebo instituce EU jmenovaly v rámci své řídicí 

struktury úředníka pro transparentnost, který bude odpovídat za dodržování právních 

předpisů a zlepšování postupů; 

11. připomíná, že je nezbytné posílit transparentnost legislativních jednání, včetně 

třístranných jednání (trialogů); navrhuje proto, aby se jejich transparentnost zvýšila 

podáváním zpráv příslušnému parlamentnímu výboru o vývoji situace třístranných 

jednání; poukazuje zvláště na to, že podle čl. 73 odst. 4 jednacího řádu Parlamentu 

vyjednávací tým po každém trialogu podá zprávu příslušnému výboru a zpřístupní 

dokumenty, v nichž jsou zachyceny výsledky posledního třístranného jednání; požaduje 

proto, aby jak ústní zpráva, tak i dokumenty obsahovaly podrobné informace o stavu 

třístranných jednání; požaduje dále, aby byl veřejně zpřístupněn seznam s termíny 

třístranných jednání a se jmény přímých účastníků; 

12. zdůrazňuje význam poskytnutí přiměřeného času mezi dosažením konečné dohody na 

daném třístranném jednání a hlasováním o potvrzení v příslušném výboru tak, aby byli 

členové příslušného výboru schopni přečíst si text a projednat ho ve svých politických 

skupinách před konečným hlasováním ve výboru; 

13. vyzývá ke zvýšené transparentnosti agentur EU a jejich vztahů s dalšími institucemi EU; 

zdůrazňuje význam transparentních procesů nominace, volby nebo uvádění do funkce 

zástupců agentur, zvláště v případech, které zahrnují Parlament; 

14. domnívá se, že první dvouletá zpráva Komise o boji proti korupci představovala slibný 

pokus o celkový přehled o korupci v členských státech; vyzývá Komisi, aby zahrnula 

analýzu o rizicích korupce v orgánech EU do nadcházející zprávy v roce 2016, spolu s 

přehledem největších korupčních problémů v členských státech, s politickými 

doporučeními k jejich řešení a následnými opatřeními, která přijme Komise, a to zvláště s 

přihlédnutím k negativnímu dopadu korupčních činností na fungování vnitřního trhu. 
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