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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že vysoké standardy transparentnosti a integrity v orgánech EU jsou 
zásadní pro to, aby občané mohli uplatňovat své demokratické právo podílet se na 
rozhodovacím procesu EU, a posílit tak demokratickou legitimitu a důvěryhodnost 
Unie a zároveň obnovit důvěru v evropský integrační proces; připomíná, že 
předsedkyně Komise ve svých politických směrech pro Komisi na období 2019-
2024 zdůraznila, že mají-li mít občané důvěru v EU, měly by být její orgány a 
instituce otevřené a jít příkladem, co se týče etiky, transparentnosti i bezúhonnosti; 
připomíná, že petiční právo nabízí občanům nejdostupnější způsob, jak vstoupit do 
přímého dialogu se zástupci orgánů a institucí EU a vést jej, a přispívá tak ke 
zlepšení otevřenosti, schopnosti reagovat a odpovědnosti, a zároveň překlenuje 
propast mezi občany a orgány a institucemi EU;

2. zdůrazňuje zvláštní zájem občanů o transparentnost a integritu ve fungování orgánů 
a institucí EU, o němž svědčí řada petic, jež obdržel Petiční výbor a které vyzývají  
k větší transparentnosti1, zejména při rozhodování Rady a jejích kontaktech               
s lobbisty; vyjadřuje znepokojení nad postupy jmenování vyšších úředníků EU2  a 
nad údajnými střety zájmů komisařů a porušováním kodexu chování poslanců EP3;  
konstatuje rovněž, že stejně jako v předchozích letech se většina šetření, která 
evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2019 uzavřela, týkala transparentnosti        
a odpovědnosti, včetně přístupu veřejnosti k informacím a dokumentům;

3. zdůrazňuje, že vysoká míra transparentnosti legislativního procesu je klíčová pro to, 
aby se zvolení zástupci a vlády zodpovídali občanům; opakuje proto svou výzvu 
Radě, aby zlepšila svá pravidla a postupy týkající se transparentnosti svého 
legislativního procesu v souladu s doporučeními evropské veřejné ochránkyně práv, 
které Parlament z velké části podpořil ve svém usnesení ze dne 17. ledna 2019         
o strategickém šetření veřejné ochránkyně práv OI/2/2017 týkajícím se 
transparentnosti legislativních jednání v přípravných orgánech Rady EU4, které 
vycházelo ze společné zprávy Výboru pro ústavní záležitosti a Petičního výboru;

4. domnívá se, že orgány EU by měly uplatňovat nejpřísnější etické normy, aby 
zabránily jakýmkoli případům „otáčivých dveří“ a střetům zájmů, a to i pokud jde    
o jmenování do vyšších pozic v orgánech, institucích a agenturách EU; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že jakékoli takové epizody, i když jsou právně přípustné, 
oslabují celkovou důvěryhodnost orgánů a institucí EU a jsou často využívány         
k protievropské propagandě jako prostředek, jak šířit euroskepticismus na 
veřejnosti;

5. zdůrazňuje důležitou úlohu evropského veřejného ochránce práv při zajišťování 

1 Petice č. 0134/2019, 0939/2018, 0161/2017, 1367/2015, 0696/2015 a 0698/2013.
2 Petice č. 0224/2018 a 0799/2018, 0799/2018.
3 Petice č. 0742/2017, 1004/2016, 2485/2014, 1984/2014.
4 Přijaté texty, P8_TA(2019)0045.
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vysokých standardů transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU; vyzývá 
Výbor pro ústavní záležitosti, aby při úvahách o možném zřízení nezávislého 
etického orgánu zvážil a zohlednil zkušenosti evropského veřejného ochránce práv; 
navrhuje, aby byla zřízena interinstitucionální pracovní skupina EU, jejímž úkolem 
by bylo projednat a formulovat doporučení týkající se všech aspektů souvisejících    
s tímto tématem;

6. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hraje Parlament jako zástupce občanů EU, 
včetně jeho dohledu nad Komisí a dalšími orgány a institucemi jménem veřejnosti;

7. proto opakuje, že jsou pro poslance Evropského parlamentu nutné nejvyšší etické 
normy, a vyzývá k vytvoření silného poradního orgánu v rámci Parlamentu, který 
bude mimo jiné tvořen vysoce uznávanými bývalými poslanci, kteří mají 
spolehlivou zkušenost s reakcemi na veřejné mínění;

8. zdůrazňuje skutečnost, že posílení stávajících postupů na základě analýzy                 
a hodnocení jejich účinnosti a reakce ze strany veřejnosti je obecně účinnější než 
zavádění nových postupů;

9. jakožto výbor, který se přímo nejvíce angažuje v oblasti veřejného mínění a reakcí 
veřejnosti na transparentnost a integritu orgánů a institucí, se domnívá, že 
demokratický přístup a politická odpovědnost i nadále zůstávají nejsilnějším 
kontrolním mechanismem v každé ústavní demokracii i v EU; zdůrazňuje, že je 
třeba dále posílit mechanismy demokratické odpovědnosti na úrovni EU.


