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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Maroš ŠEFČOVIČ  

nominovaný kandidát na funkci místopředsedy pro interinstitucionální 

vztahy a strategický výhled 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařkou a jsou obzvláště 

relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co 

Vás motivuje? Jak budete přispívat k prosazování strategické agendy Komise? Jak budete uplatňovat 

hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak můžete 

Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich minulých, 

současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise? 

Domnívám se, že mám vhodnou kvalifikaci a profesní zkušenosti, které mi umožní přispět k 

obecnému evropskému zájmu. 

Od dokončení univerzitních studií v oboru mezinárodní vztahy a nástupu do diplomatických služeb 

v roce 1990 se již téměř dvacet let aktivně věnuji záležitostem týkajícím se EU. Získal jsem tak 

podrobnou znalost orgánů EU a zároveň prokázal svou neutuchající podporu evropského projektu, 

nejprve jako stálý zástupce Slovenska při Evropské unii a později jako komisař pro vzdělávání, 

odbornou přípravu, kulturu a mládež (ke konci první Barrosovy Komise), místopředseda pro 

interinstitucionální vztahy a administrativu (ve druhé Barrosově Komisi) a místopředseda pro 

energetickou unii, což byla jedna z deseti hlavních priorit Komise současné.  

V uplynulých deseti letech jsem se snažil prosazovat evropské zájmy, budovat silné vztahy s orgány 

EU a napomáhat tomu, aby Evropa zaujala vedoucí postavení v oblasti přechodu na čistou energii. 

Jsem hrdý obzvláště na naše dalekosáhlé iniciativy, které jsou inovativní a zároveň mají silný sociální 

rozměr, konkrétně na Evropskou bateriovou alianci, iniciativu týkající se transformace uhelných 

regionů, inteligentní financování inteligentních budov nebo Evropské centrum pro investiční 

poradenství (URBIS). Rovněž jsem se aktivně podílel na diskusích a rozhodování ve sboru komisařů.  

Po celou dobu mého působení v Komisi bylo mou hlavní zásadou udržovat úzké vztahy 

a konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem.  

Během svého prvního mandátu jsem například s Evropským parlamentem jakožto místopředseda pro 

interinstitucionální vztahy a administrativu jménem Komise vyjednával o rámcové dohodě. Jakožto 

místopředseda pro energetickou unii jsem úzce spolupracoval se spolunormotvůrci, abych napomohl 

dosažení konsensu ohledně všech legislativních návrhů v rámci tohoto projektu. V souladu se svým 

přesvědčením, že energetickou unii nelze vytvořit pouze v Bruselu, jsem byl v kontaktu s poslanci 

Evropského parlamentu – stejně jako s poslanci parlamentů vnitrostátních – a zapojoval je do různých 

projektů, mimo jiné do putovní kampaně pro energetickou unii v členských státech. Podobně jsem 

v úzké spolupráci s poslanci Evropského parlamentu usiloval o to, aby se naše práce v rámci iniciativy 
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týkající se transformace uhelných regionů dostala až do konkrétních obvodů, které zastupují, a aby 

přetrvala i po skončení mandátu stávající Komise.  

Pokud bude moje nominace na funkci místopředsedy potvrzena, rád bych těchto zkušeností využil 

k upevnění našeho strategického partnerství s Evropským parlamentem, a přispěl tak k větší 

demokratické legitimitě v Evropě.  

Evropský parlament má zásadní význam pro vizi nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové, 

která chce dát občanům větší slovo při utváření našeho programu a zvyšování našich ambicí. Silnější 

Evropský parlament znamená silnější Evropu.  

To také znamená zajistit rovnocenné zacházení s Evropským parlamentem a Radou a rozvíjet naše 

politické vztahy s vnitrostátními parlamenty.  

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová se zavázala upevnit jedinečný vztah, který 

s Evropským parlamentem máme. Jedná se o zásadní předpoklad pro to, aby se posílily vazby mezi 

občany a institucemi, které jim slouží, aby se zmenšily rozdíly mezi očekáváním a realitou a abychom 

dokázali lépe komunikovat o tom, jak Evropa pro své občany pracuje.  

Náš jedinečný vztah by měl být ve prospěch občanů.  

S ohledem na tuto skutečnost budu dbát na to, abychom společně se všemi kolegy v rámci sboru 

komisařů v průběhu celého mandátu s Evropským parlamentem úzce spolupracovali, a dokázali tak 

tento cíl naplnit. Jednotlivé složky mého závazku jsou podrobně popsány v odpovědi na další otázku.  

Pokud bude moje nominace na funkci místopředsedy potvrzena, budu dále posilovat genderový 

mainstreaming. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je zakotveno již ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie, podle níž „při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje 

rovné zacházení pro muže a ženy“. Je rovněž součástí dokumentu Komise „Strategický závazek 

ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“, v němž se uvádí, že prosazování rovnosti žen 

a mužů je třeba zajistit uplatňováním hlediska genderové rovnosti ve všech aspektech zásahů EU. 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová zařadila rovnost žen a mužů ve svém programu 

na přední místo a zavázala se jít příkladem a vytvořit genderově vyváženou Komisi. Já hodlám ve 

svém týmu uplatňovat stejnou zásadu.  

Hodlám rovněž navázat na iniciativu „No-Women-No-Panel“, která byla zahájena v únoru, a usilovat 

o to, aby na veřejných akcích pořádaných Komisí působily panely s vyváženým zastoupením žen a 

mužů.  

Nová strategie pro rovnost žen a mužů představuje příležitost k dalšímu rozvoji této koncepce 

a uplatňování genderového mainstreamingu v rámci všech politik EU. Výraznější uplatnění 

genderového hlediska při tvorbě politiky představuje lepší využití zdrojů, zvyšuje účinnost politik, 

podporuje udržitelný rozvoj a vytváří spravedlivější společnost. Dle mého názoru je důležité při 

přípravě všech návrhů Komise i nadále zvažovat dopady na rovnost žen a mužů. Pokud jsou tyto 

dopady významné, zohlední se v důvodové zprávě přiložené k návrhu. 

Dále se zavazuji ihned od svého případného jmenování plně dodržovat povinnosti týkající 

se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility vymezené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii a v článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie.  
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Během svého minulého i současného mandátu jsem coby člen sboru komisařů splnil veškeré 

povinnosti vůči danému orgánu, včetně požadavku na předložení a aktualizaci příslušných prohlášení 

o finančních zájmech. Plně jsem také respektoval literu i ducha Smluv o EU, jakož i povinnost jednat 

v evropském zájmu. 

Budu-li ve funkci člena sboru komisařů potvrzen, budu literu i ducha Smlouvy plně dodržovat i 

nadále.  Zejména budu respektovat povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny od žádné 

vlády ani jiného subjektu. Budu rovněž ctít kodex chování členů Evropské komise a jeho ustanovení 

o střetu zájmů. Mé prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a budu ho urychleně 

aktualizovat, pokud by bylo nutné provést v něm změny. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce 

a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby 

jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné 

zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní iniciativy? Pokud jde o 

zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a 

dokumenty jako Radě? 

Spolupráce s Evropským parlamentem má pro mě prvořadý význam.  

Budu-li potvrzen ve funkci člena sboru komisařů, převezmu plnou politickou odpovědnost za činnost 

v příslušné oblasti působnosti, jež je popsána v pověřovacím dopise, který jsem obdržel dne 10. září 

2019. Přikládám velký význam zásadě kolegiality a v tomto smyslu budu plně spolupracovat 

s ostatními členy sboru komisařů. Budu své kolegy úzce zapojovat do přípravy a provádění našich 

prioritních iniciativ.  

Zejména budu usilovat o to, abychom vytvářeli solidní politiky založené na širokém konsensu 

proevropských sil, a to prostřednictvím našeho strategického partnerství s Evropským parlamentem.  

Skutečná a upřímná spolupráce mezi orgány EU je zásadní pro fungování jejího institucionálního 

systému a pro efektivnost a legitimitu rozhodovacího systému EU. Opírá se o určité hlavní zásady, 

k jejichž dodržování se plně zavazuji. Patří mezi ně otevřenost, vzájemná důvěra, efektivnost 

a pravidelná výměna informací. Tyto zásady plně respektují i politické směry a pověřovací dopisy 

nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové, v nichž se zdůrazňuje cíl posilovat jedinečný 

vztah mezi Evropským parlamentem a Komisí.  

Pokud bude moje nominace na funkci místopředsedy pro interinstitucionální vztahy a strategický 

výhled potvrzena, budu na dosažení tohoto cíle usilovně pracovat a v rámci této činnosti zajistím, aby 

byla v plné míře respektována a uplatňována ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a Radou z roku 2010 a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů z roku 2016.  

Příklad:  

Zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje, aby měl Evropský parlament právo 

podnětu. Pokud Parlament většinou svých členů přijme usnesení požadující, aby Komise předložila 

legislativní návrhy, zavázala se k tomu, že sbor komisařů legislativní akt předloží a bude přitom 

pamatovat na zásady proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby právních předpisů.  
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V rámci tohoto závazku zajistím, aby všichni členové Komise úzce spolupracovali s příslušnými 

parlamentními výbory a byli účastni a přítomni během přípravy usnesení podle článku 225 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. Zajistím také, aby tato usnesení byla včas projednána na úrovni sboru 

komisařů.  

Pevně věřím, že se tím zlepší dialog a posílí důvěra a vědomí společného úsilí směřujícího k jednomu 

cíli. 

Komise bude v souladu s rámcovou dohodou uspokojivě reagovat na usnesení Parlamentu do tří 

měsíců po jejich přijetí.  

Všeobecná spolupráce  

Budu zvolenou předsedkyni Ursulu von der Leyenovou podporovat při plnění deklarovaných cílů tak, 

aby všichni komisaři spolupracovali s Evropským parlamentem ve všech fázích procesu tvorby politik 

a politického dialogu, čímž se zvýší naše účast na politické úrovni na všech příslušných schůzích 

výborů a třístranných jednáních.  

Zajistím, aby parlamentní výbory byly zapojeny do všech významných změn v oblasti mé působnosti. 

Budu zajišťovat rovné zacházení s Parlamentem a Radou v průběhu řádného legislativního postupu 

i jakožto člen sboru komisařů odpovědný přímo voleným poslancům Evropského parlamentu.  

Pracovní program Komise, společné prohlášení a víceleté programy 

Budu pokračovat v postupu, kdy se před schválením pracovního programu Komise pořádá výroční 

schůze Konference předsedů výborů s celým sborem komisařů. Budeme rovněž nadále otevírat jednání 

se spolunormotvůrcem na tomto základě s cílem stanovit společné priority uvedené ve společném 

prohlášení. 

V neposlední řadě budu aktivně spolupracovat s Parlamentem a Radou na přípravě prvního víceletého 

programu v souladu se Smlouvou o EU (čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii) a interinstitucionální 

dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů.   

Strategický výhled 

Dle mého názoru existuje velmi silný důvod pro spojení interinstitucionálních vztahů se strategickým 

výhledem. 

O budoucích každoročních výhledových zprávách hodlám s Evropským parlamentem podrobně 

diskutovat. Tím bychom měli mít příležitost k posouzení současných i nadcházejících rizikových 

faktorů a toho, jak můžeme společně vytvářet kulturu odolnosti a připravenosti s ohledem na 

narůstající hrozby, měnící se způsoby práce, zvyšující se nerovnost, přechod na čistou energii 

a zrychlující se průmyslovou transformaci (včetně digitalizace). V rámci tohoto strategického výhledu 

bychom se měli shodnout na společné vizi, souboru nástrojů pro politická opatření, zapojení 

zúčastněných stran a dalších strategiích spolupráce.  

Díky tomu budou naše instituce moci vytvořit silný narativ pro uskutečnění naší dlouhodobé vize a 

zohlednit při tom veškeré politické iniciativy (nejen legislativní), které mají za cíl poskytnout našim 

občanům prostředky k tomu, jak se vyrovnat se změnami, a dát jim větší důvěru ve schopnost utvářet 

vlastní budoucnost, což by také mělo vést k menší polarizaci politické diskuse.  
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Tím by měly vzniknout solidní základy pro diskusi o sladění našich strategických priorit, stanovení 

programu a tvorby politik na úrovni EU, a strategický výhled by se tak stal konsensuální, nedílnou 

součástí víceletého programování.  

Zlepšování právní úpravy  

Chci spolupracovat s Evropským parlamentem tak, aby naše právní předpisy splňovaly nejvyšší 

standardy kvality a byly založeny na důkazech. 

Pro realizaci programu zlepšování právní úpravy (zejména dodržování zásad subsidiarity 

a proporcionality, důkladnější posouzení dopadů, konzultace se zúčastněnými stranami, Program pro 

účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), hodnocení, zjednodušení a omezení byrokracie) 

a dodržování interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů bude mít zásadní 

význam také účinný interinstitucionální dialog.  

Transparentnost 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svých politických směrech zdůrazňuje, že aby 

se obnovila důvěra občanů v Unii, je třeba, aby naše instituce byly otevřené a šly příkladem v otázkách 

transparentnosti. Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou s cílem zvýšit 

transparentnost celého legislativního procesu. Občané by měli vědět, s kým instituce, které jim slouží, 

jednají a jaké postoje v tomto procesu hájí. Posílení interinstitucionální spolupráce prostřednictvím 

podpory transparentnosti a odpovědnosti zvýší důvěru v orgány EU. 

Jsem proto plně odhodlán provádět rozsáhlá ustanovení o transparentnosti a toku informací uvedená 

v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a v interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. Zejména zajistím, aby tato ustanovení byla 

dodržována v rámci mých strukturovaných dialogů a dalších kontaktů s parlamentními výbory.  

Budu i nadále podporovat vytvoření společné databáze legislativních návrhů ve spolupráci s ostatními 

orgány, jak bylo dohodnuto v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů 

z roku 2016. Kromě toho bude zapotřebí dalšího úsilí, pokud jde o integraci rejstříku prováděcích aktů 

a aktů v přenesené pravomoci a dokončení interinstitucionálních jednání o rejstříku transparentnosti.  

Poskytování informací a dokumentů 

Vedle toho, že v souladu se svým výše uvedeným prohlášením zajistím, aby parlamentní výbory byly 

zapojeny do všech významných změn v oblasti mé působnosti ve stejné době a za stejných podmínek 

jako Rada, jsem si plně vědom toho, že dalším zásadním aspektem prohlubování partnerství mezi 

Evropským parlamentem a Komisí je poskytování informací a dokumentů. Zavazuji se proto, že budu 

plně provádět příslušná ustanovení rámcové dohody mezi těmito dvěma orgány a interinstitucionální 

dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

 

Otázky Výboru pro ústavní záležitosti 

3. Právo předkládat návrhy 

 
Kromě závazku, který přijala nově zvolená předsedkyně Komise, a sice že bude Komise na 

základě usnesení EP předkládat návrhy legislativních aktů, jaké další konkrétní závazky jste 

připraven přijmout k posílení práva podnětu Parlamentu, a to obecně i v konkrétních 

politických oblastech, zejména pokud jde o návrhy týkající se změny smluv, změny rámcové 
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dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí a změny interinstitucionální dohody o 

zdokonalení tvorby právních předpisů?  
Jaké kroky jste připraven podniknout v souvislosti s usnesením Parlamentu ze dne 25. října 

2016, které bylo přijato podle článku 225 SFEU a v němž žádal Komisi o legislativní iniciativu ve 

věci vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva 

(P8_TA(2016)0409)?  

 

Podporuji právo podnětu pro Evropský parlament v souladu s politickými směry nově zvolené 

předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové. Jsem odhodlán pracovat na tom, aby Komise mohla 

legislativním aktem reagovat na usnesení Parlamentu přijatá většinou jeho členů podle článku 225 

Smlouvy o fungování Evropské unie a přitom pamatovat na zásady proporcionality, subsidiarity a 

lepší tvorby právních předpisů. 

Aby bylo možno reagovat na tato legislativní usnesení rychle, musí se naše orgány předem zapojit do 

konstruktivního a transparentního dialogu.  

Komise bude navrhovat vzájemnou spolupráci s Evropským parlamentem ve všech fázích přípravy a 

projednávání takovýchto usnesení. V praxi to bude znamenat, že zajistím, aby všichni členové Komise 

od začátku velmi úzce spolupracovali s příslušnými parlamentními výbory. Měli bychom vytvořit 

mechanismus, který by od samého začátku zajišťoval průběžný dialog mezi Komisí a výbory. Všichni 

členové sboru komisařů by také měli být připraveni jednat o koncipování a přípravě parlamentních 

usnesení a ve všech fázích jejich přípravy a projednávání spolupracovat s poslanci Evropského 

parlamentu.  

Díky tomu se zlepší dialog, posílí důvěra a smysl pro spolupráci směřující ke společnému cíli. Úzká 

spolupráce mezi Parlamentem a Komisí od raných fází kromě toho napomůže v maximální míře 

pochopit samotnou podstatu dané problematiky. 

Jakmile bude usnesení přijato, postarám se o to, aby byl o tom sbor komisařů informován a aby zahájil 

politickou diskuzi o otázkách v něm uvedených. Tento nový proces bude na politické úrovni zakotven 

v pracovních metodách nové Komise, aby bylo zajištěno, že členové sboru komisařů budou po celou 

dobu procesu sledovat usnesení podle článku 225 SFEU, jednat o nich a nakonec na ně i reagovat.  

Komise bude v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů1 

informovat Evropský parlament do tří měsíců od přijetí příslušného usnesení na plenárním zasedání. 

Zasadím se zejména o to, aby reakce na usnesení EP byla co nejrychlejší a nejefektivnější. 

Ve své funkci místopředsedy pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled budu úzce 

spolupracovat se všemi členy sboru komisařů na zajištění toho, aby byl tento proces plně dodržován a 

aby se v něm odrazily naše interinstitucionální diskuze o víceletém plánování.  

Obecněji řečeno, od počátku mandátu budeme v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení 

tvorby právních předpisů z roku 2016 (odst. 5) organizovat výměny názorů na hlavní cíle politik a na 

priority všech tří orgánů pro nové funkční období, a kdykoli to bude možné, i na jejich předběžný 

harmonogram. 

Ve svých politických směrech položila nově zvolená předsedkyně mimořádný důraz na zásady 

právního státu a navrhla ucelený mechanismus právního státu s celounijní působností a každoroční 

podávání objektivních zpráv. Zdůraznila také, že je třeba svěřit Evropskému parlamentu větší roli. 

Touto otázkou se budou zabývat místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost a komisař pro 

spravedlnost, zejména formou každoročního cyklu přezkumu právního státu, který se bude vztahovat 

na všechny členské státy. 

                                                           
1Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14. 
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4. Vyšetřovací pravomoc EP 

Jaké nástroje považujete za nezbytné pro to, aby mohl Evropský parlament účinně uplatňovat 

svou vyšetřovací pravomoc a Parlamentu se zajistil nový právní rámec, který posílí jeho 

vyšetřovací pravomoci, a to v souladu s článkem 226 SFEU? Můžete veřejně prohlásit, že 

vyvinete veškeré úsilí pro to, aby byla znovu zahájena jednání, která uvázla na mrtvém bodě 

a týkala se nařízení o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, a pro 

to, aby se Komise do tohoto procesu aktivně zapojila? 

Smlouva o fungování Evropské unie2 uznává kontrolní úlohu a politickou kontrolu 

Evropského parlamentu. Jsem přesvědčen, že cílem veškerých nástrojů fungujících na základě 

těchto ustanovení je zaručit, aby byla obvinění z porušení předpisů nebo nesprávného 

úředního postupu při provádění práva Unie řádně přešetřena a mohla být zajištěna náprava.  

V této souvislosti mám plné porozumění pro snahy Parlamentu o zavedení aktualizovaného 

nástroje, který by nahradil rozhodnutí 95/167/ES o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva 

Evropského parlamentu novějším vhodným nařízením navrženým Evropským parlamentem, s 

nímž by souhlasila Komise i Rada.  

Evropský parlament přijal v roce 2012 návrh na přezkum systému, v němž provedl několik 

následných úprav (formálních i neformálních). Komise zahájila s Evropským parlamentem 

konstruktivní výměnu názorů na tento navrhovaný přezkum, díky níž bylo možno nalézt 

společný základ pro řadu bodů.  

Samozřejmě jsem rovněž zaznamenal nedávný pracovní dokument, který v dubnu 2018 

schválil Výbor EP pro ústavní záležitosti. Tento pracovní dokument obsahuje několik z 

pohledu Komise konstruktivních návrhů, které se týkají i) zřízení dočasného vyšetřovacího 

výboru, ii) procesních pravidel použitelných na jeho vyšetřování, iii) zavedení ústředního 

kontaktního místa pro vyšetřování, iv) odkazu na nařízení 45/20013 (nahrazeného nařízením 

2018/17254) a na rámcovou dohodu mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí5.  

Stále přetrvávají právní a institucionální otázky, které je třeba při interinstitucionálních 

jednáních vyřešit.  

Naprosto souhlasím s tím, že je třeba mít adekvátní nástroj, který bude plně respektovat 

institucionální výsady a příslušné právní rámce členských států. Chtěl bych se proto zapojit do 

konstruktivní trojstranné diskuze a hledat vhodná řešení dosud nedořešených otázek. 

 

Otázky Výboru pro právní záležitosti 
 

                                                           
2 Článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, že Evropský parlament stanoví z vlastního podnětu zvláštním 

legislativním postupem po obdržení souhlasu Rady a Komise pravidla pro výkon vyšetřovacího práva. 
3  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).  
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39). 
5  Úř. věst. L 204, 20.11.2010, s. 47.  
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5. Bod 10 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z dubna 2016 

stanoví, že by Komise měla bezodkladně a podrobně posoudit požadavky na předložení 

návrhů legislativních aktů Unie vznesené Evropským parlamentem podle článku 225 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 225 SFEU stanoví Komisi povinnost sdělit 

Evropskému parlamentu na jeho žádost důvody, proč návrh nepředložila.  
 Parlament vyjadřuje politování nad tím, že navzdory tomu, že Komise reaguje na usnesení 

založená na článku 225 SFEU podrobněji a rychleji, zdá se, že tyto reakce nejsou politickou 

odezvou sboru komisařů na usnesení Parlamentu, ale jedná se spíše o reakci útvarů 

Komise.  Jakým způsobem hodláte, jakožto kandidát na komisaře pověřeného prováděním 

interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, tuto situaci napravit? 

Jak hodláte jakožto místopředseda Komise pověřený interinstitucionálními vztahy zajistit, 

aby byly v praxi naplněny závazky uvedené v pověřovacích dopisech všech nominovaných 

komisařů týkající se posílení zvláštního partnerství Komise a Parlamentu, zejména pak v 

souvislosti s právem podnětu Parlamentu?  Jakým způsobem bude záměr Komise, že bude 

„aktivní při přípravě usnesení požadujících, aby Komise předložila legislativní akt, a bude se 

těchto příprav účastnit“, realizován v praxi, a jak zajistíte, aby byly v tomto procesu 

respektovány pravomoci Parlamentu?  
 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová se v politických směrech zavázala, že její 

Komise bude reagovat na usnesení Parlamentu přijatá většinou jeho členů podle článku 225 

Smlouvy o fungování Evropské unie legislativním aktem a přitom že bude pamatováno na zásady 

proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby právních předpisů. 

Jak jsem rovněž uvedl ve své odpovědi Výboru pro ústavní záležitosti, Komise bude navrhovat 

vzájemnou spolupráci s Evropským parlamentem ve všech fázích přípravy a projednávání 

takovýchto usnesení. Ve své funkci místopředsedy pro interinstitucionální vztahy a strategický 

výhled budu vyzývat všechny členy Komise, aby úzce spolupracovali s Evropským parlamentem, 

zejména s jeho výbory, a to od nejranějších fází procesu podle článku 225 a při plném respektování 

výsad Evropského parlamentu. V praxi to bude znamenat, že Komise bude připravena k diskuzi s 

příslušným výborem EP o každém případném návrhu, o jeho souladu se zásadami subsidiarity a 

proporcionality i s pravidly zlepšování právní úpravy, a to ještě před přijetím daného usnesení 

plénem. Díky tomu se zlepší dialog, posílí důvěra a smysl pro spolupráci směřující ke společnému 

cíli. Úzká spolupráce mezi Parlamentem a Komisí od raných fází kromě toho napomůže v 

maximální míře pochopit samotnou podstatu dané problematiky.  

Ve své funkci místopředsedy pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled patřičně dostojím 

závazku nově zvolené předsedkyně, že Komise bude reagovat na usnesení Evropského parlamentu 

podle článku 225 Smlouvy o fungování Evropské unie legislativním návrhem při plném 

respektování zásad proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby právních předpisů. Zajistím, aby 

sbor komisařů každé usnesení posoudil a poskytl politickou odezvu.  

Komise bude v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů6 

informovat Evropský parlament do tří měsíců od přijetí příslušného usnesení na plenárním 

zasedání.  

 
6. Dne 7. prosince 2018 Komise předložila koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence. 

V tomto plánu Komise uvádí, že umělá inteligence mění náš svět, například zlepšováním 

produktů, procesů a modelů podnikání ve všech hospodářských odvětvích. Mění také veřejné 

služby. Změny, které umělá inteligence přináší, doprovází řada etických problémů a otázek 

spojených s občanskoprávní odpovědností. Naši občané vyjadřují nadšení i obavy 

v souvislosti s dalším vývojem umělé inteligence a jejími praktickými dopady na jejich 

pracovní místa, vzdělání a modely spotřeby i na jejich podniky. Mezinárodní hospodářská 

                                                           
6 Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14. 
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soutěž je v současnosti, kdy USA a Čína provádějí masivní investice, tvrdší než kdykoli 

v minulosti. Zdá se však, že plán z roku 2018 neuvádí, jak by se změny, které s sebou nese 

umělá inteligence, měly odrazit v právních předpisech EU a jakým způsobem je třeba 

aktualizovat starší právní předpisy, aby odpovídaly současné situaci, přestože se v této zprávě 

uvádí, že umělá inteligence má dominantní úlohu.  
 Nově zvolená předsedkyně Komise by Vám ráda svěřila předsednictví platformy REFIT, 

díky čemuž byste měl právo předkládat sboru komisařů návrhy založené na diskusích 

v platformě týkající se toho, jak zvýšit účinnost regulace EU. Jaké iniciativy plánujete s cílem 

zajistit, aby platforma REFIT umělou inteligenci řádně zohledňovala při kontrole účelnosti a 

účinnosti stávajících právních předpisů, aniž by byla oslabována příslušná pravidla v oblasti 

ochrany údajů a soukromí?  

 
 Umělá inteligence umožní rozsáhlou automatizaci rozhodnutí a procesů, což bude znamenat 

enormní potenciál pro zvýšení účinnosti a produktivity ve všech odvětvích ekonomiky. Zároveň 

tato technologie, která je založena na samoučících a sebezlepšujících se algoritmech, může vyvolat 

celou řadu politických otázek, např. z hlediska odpovědnosti či společenské přijatelnosti.  

 
 Regulační rámec pro umělou inteligenci, který oznámila nově zvolená předsedkyně v politických 

směrech, zajistí, že k rozvoji a zavádění systémů umělé inteligence do produktů a služeb bude 

docházet při plném dodržování základních práv a že tyto systémy budou na celém jednotném trhu 

EU fungovat důvěryhodným způsobem (z hlediska práva, etiky i spolehlivosti).  
 

Takový přístup povede k jasné právní úpravě, důvěře a zároveň k vytvoření konkurenční výhody a 

podnícení investic do evropského průmyslu. Měl by zlepšit vývoj a zavádění umělé inteligence v 

EU a současně chránit inovační kapacitu Evropy.  
 

Naše práce na umělé inteligenci bude samozřejmě vycházet ze stávajícího politického rámce, který 

vypracovala odcházející Komise, mj. ze strategie z dubna 2018 „Umělá inteligence pro Evropu“, z 

koordinovaného plánu v oblasti umělé inteligence z prosince 2018 a z nedávného sdělení, v němž 

se stanoví evropský přístup k etickým otázkám týkajícím se umělé inteligence.  
  
 Jak bylo uvedeno v mém pověřovacím dopise od nově zvolené předsedkyně Ursuly von der 

Leyenové, ponesu odpovědnost za předsednictví platformy REFIT, odborné skupiny, která 

poskytuje poradenství Komisi ohledně zjednodušování právních předpisů EU a snižování zátěže 

pro koncové příjemce a uživatele.  

 
 Tato platforma bude důležitým zdrojem informací o tom, jaký dopad má umělá inteligence na 

administrativní zátěž, přičemž tyto informace budou pocházet přímo od zainteresovaných stran. 

Jako předseda nové platformy budu také zajišťovat, aby v plné míře brala do úvahy umělou 

inteligenci při hodnocení účinnosti stávajících právních předpisů. Platforma bude fungovat v 

naprostém souladu s pravidly o ochraně údajů (GDPR) při respektování nejvyšších standardů 

ochrany údajů v EU. 
 
 Jako předseda platformy REFIT se plně zavazuji reagovat na všechna její stanoviska a zajistit, aby 

byla  řádně zohledněna v našem rozhodovacím procesu. V zájmu zohlednění všech aspektů budu 

úzce spolupracovat s místopředsedkyní pro Evropu připravenou na digitální věk, s komisařem pro 

spravedlnost a s komisařkou odpovědnou za výzkum a inovace. 

 
Obecněji chci zajistit, abychom v rámci procesu REFIT pouze zpětně nehodnotili, jak nástroje naší 

politiky fungovaly v minulosti, ale aby měl tento proces v sobě i silný prvek předvídavosti, který 

by zaručoval účinnost našich politik. Z tohoto pohledu je umělá inteligence výborným příkladem. 

Plánuji prodloužit mandát platformy REFIT (v rámci „Fit-for-Future“). Rovněž se zasadím o to, 

aby byl zapojen a informován Evropský parlament.  
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7. Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016 je stále ve 

fázi provádění. Jak hodláte usnadnit a zrychlit jednání ohledně praktických podmínek 

spolupráce a sdílení informací v souvislosti s mezinárodními dohodami a sladěním s 

regulativním postupem s kontrolou a jakým způsobem byste v praxi uplatňoval nezávazná 

kritéria pro uplatňování článků 290 a 291 SFEU? 
 

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů je v platnosti od roku 2016. 

Zůstává platná a je stále relevantní, přičemž prioritou zůstává její správné plnění a trvalé zapojení 

Evropského parlamentu, Rady a Komise. Podle odstavce 50 dohody mají její plnění společně a v 

pravidelných intervalech monitorovat Evropský parlament, Rada a Komise. V duchu průběžného 

dialogu mezi Komisí a Evropským parlamentem, který je podle politických směrů nově zvolené 

předsedkyně prioritou, se zavazuji k pravidelnému politickému dialogu s ostatními orgány o plnění 

této dohody, aby bylo možné určit případné oblasti zlepšení. 

 
 Pokud jde o odstavec 40 týkající se mezinárodních dohod, došlo při jednáních všech tří orgánů 

ohledně vypracování praktických podmínek pro spolupráci a výměnu informací o mezinárodních 

dohodách k výraznému pokroku, nicméně jednání dosud nebyla uzavřena. V souladu s 

interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů (odstavec 40) budu všechny 

strany vyzývat, aby pokračovaly v politických jednáních, a jsem připraven dále spolupracovat s 

Radou a členskými státy, aby byl tento proces završen.  

 
Pokud jde o Komisi, ve světle závazku nově zvolené předsedkyně, že bude zajištěna vysoká míra 

transparentnosti, budu jako místopředseda pro interinstitucionální vztahy vybízet své kolegy, aby 

pravidelně informovali Evropský parlament, zejména před důležitými událostmi a v klíčových 

fázích mezinárodních jednání. Budu především v těsném spojení s vysokým představitelem 

odpovědným za koordinaci vnější činnosti a za informování Evropského parlamentu. Jsem 

odhodlán ustanovení rámcové dohody a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů plně realizovat, včetně rovného zacházení s Evropským parlamentem a Radou, pokud jde 

o předávání informací a dokumentů. 

 
Co se týče aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, dosáhly společně tři orgány v 

posledních letech skutečného pokroku. Na základě legislativních návrhů Komise sladit 168 

legislativních aktů, v nichž se stále odkazovalo na regulativní postup s kontrolou (u třech takových 

aktů v oblasti spravedlnosti), se v tomto roce dohodl Evropský parlament s Radou na harmonizaci 

64 těchto aktů v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1243 ze dne 20. června 2019, 

kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje 

článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud jde o zbývající akty, shodly se tři 

orgány ve společném prohlášení na nutnosti upřednostnit okamžitou harmonizaci všech základních 

aktů, které dosud na regulativní postup s kontrolou odkazují. Jsem odhodlán spolupracovat s 

Parlamentem a Radou na dohodě a budu připraven zahájit rychle jednání o této zbývající části. 
 
Počátkem letošního roku se všechny tři orgány rovněž dohodly na souboru nezávazných 

vymezujících kritérií ohledně používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a uvedená 

kritéria byla v červenci zveřejněna v Úředním věstníku. Tato kritéria usnadní a zracionalizují 

diskuze o volbě pravomocí. Uvést je do praxe je úkolem všech tří orgánů. Pro Komisi to znamená 

především zajistit, aby byla tato kritéria zohledňována při tvorbě legislativních návrhů. Evropský 

parlament a Rada se pak budou muset postarat o to, aby byla tato kritéria dodržována a používána 

při legislativních jednáních. Komise bude v tomto smyslu hrát aktivní úlohu. Všechny tři orgány se 

navíc dohodly, že provádění těchto kritérií může být předmětem každoročních diskuzí na politické i 

odborné úrovni, v rámci obecného monitorování plnění interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů. Zajistím, abychom na tento příslib navázali.     
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Důležitým prvkem toho, jak obecněji vysvětlit používání aktů v přenesené pravomoci, ale také jak 

usnadnit harmonizaci a použití vymezujících kritérií, je skutečnost, že Komise plně ctí závazky, 

které předložila v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, zejména že 

bude systematicky konzultovat s odborníky z členských států a informovat Evropský parlament. 

Zajistím, aby Komise těmto závazkům dostála v plné míře. Nový rejstřík aktů v přenesené 

pravomoci, který naše tři orgány zavedly a společně spustily na konci roku 2017, výrazně zvýšil 

transparentnost a vzájemnou důvěru v této oblasti. Tento rejstřík je vůbec prvním 

interinstitucionálním elektronickým nástrojem správy. Poskytuje integrovaný náhled do životního 

cyklu aktů v přenesené pravomoci. Rovněž se započalo se zlepšováním rejstříku, který 

dokumentuje práci na prováděcích aktech – rejstříku postupu projednávání ve výborech. Práce by 

měly být dokončeny do roku 2020 a rejstřík by měl být spojen s rejstříkem aktů v přenesené 

pravomoci.  
 

 
Otázky Petičního výboru 

8.  Petiční výbor projednává řadu peticí, které předkládají občané nespokojení s uplatňováním 

nebo prováděním právních předpisů EU. Zhruba dvě třetiny těchto petic jsou předány 

Komisi, aby provedla podrobné šetření daného problému. Výbor zaznamenal, že Komise ve 

své odpovědi často dochází k závěru, že „některé jednotlivé případy údajného nesprávného 

uplatňování lze často uspokojivě vyřešit prostřednictvím jiného vhodného mechanismu na 

(evropské a) vnitrostátní úrovni“ a „obecně, pokud je třeba právní ochrany, odkazuje podavatele 

stížností na vnitrostátní úroveň“ (sdělení „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu 

uplatňování“). 
 Jak konkrétně hodláte posílit úlohu Komise jakožto strážkyně Smluv a zajistit, aby v případě 

ohlášeného nesprávného uplatňování práva EU byla přijata opatření a zajištěna náprava na 

úrovni EU namísto toho, aby byli předkladatelé petic opakovaně odkazováni na vnitrostátní 

úroveň? 

 
Komise přikládá příspěvkům občanů, podniků a dalších zainteresovaných stran při odhalování 

porušování práva EU velkou váhu. Na základě informací získaných od podavatelů stížností jsou 

často zahájena řízení o nesplnění povinnosti. Jde o významný příspěvek k naší úloze jakožto 

strážkyně Smluv. 

Ve sdělení z roku 2016 „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“ stanovila Komise 

strategičtější přístup ke své politice v oblasti prosazování práva. Zaměřila se na významnější 

případy porušení práva EU, které mají vliv na zájmy občanů a podniků. Tento přístup se vyplácí u 

urychlování opatření v konkrétních oblastech politiky (např. u ochrany životního prostředí nebo u 

právního státu). 

Je-li k dispozici účinná právní ochrana, Komise zpravidla nasměruje podavatele stížností na 

orgány, které mohou stížnost vyřídit nejlépe a rychle na příslušný problém reagovat.  Důraz je 

kladen na dosažení výsledku. Komise nadále působí jako strážkyně Smluv a projednává například 

případy, kdy není v pořádku vnitrostátní právo nebo kdy jednotlivá stížnost ukazuje na obecnou 

praxi, která je neslučitelná s právem EU, nebo na systémové selhání při dodržování tohoto práva. 

Komise se bude také nadále zabývat případy, u nichž nejsou k dispozici žádné jiné opravné 

prostředky.  

Jsem připraven předstoupit před Petiční výbor u příležitosti předložení jeho výroční zprávy. Pokud 

by se k nějakému tématu objevilo značné množství petic, vyzvu navíc příslušného člena nebo členy 

sboru komisařů, aby se zúčastnili daného zasedání výboru, na němž se budou tyto petice 

projednávat, a zjistili, co se dá udělat pro vyřešení vyjádřených obav. V obecnější rovině bude 

Komise s daným výborem úzce spolupracovat a radit občanům s výběrem nejvhodnějšího 

mechanismu k vyřešení problému, a v tomto smyslu je vést a podporovat. Je samozřejmostí, že 

zajistím, aby Komise při své práci a ve vztazích s občany nadále dodržovala standardy řádné 
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správní praxe a plnila své povinnosti z hlediska řádné správy při projednávání stížností 

předkladatelů petic týkajících se porušení práva EU. 

 


