
CS 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – tiskový mluvčí  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení  T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Tisková zpráva 
Lucemburk 24. května 2018 

 
 

Auditoři EU budou zkoumat účast veřejnosti na tvorbě 
právních předpisů 
Evropský účetní dvůr právě provádí audit účasti veřejnosti na tvorbě právních předpisů EU. 
Auditoři budou zejména posuzovat veřejné konzultace se zainteresovanými stranami, které 
vede Evropská komise při přípravě svých legislativních návrhů. Pro ty, kteří mají o tuto 
problematiku zájem, dnes auditoři zveřejnili podkladový dokument „Konzultace s veřejností při 
tvorbě právních předpisů EU“. 

Před tím, než Komise navrhne nové legislativní iniciativy, posuzuje jejich potenciální ekonomické, 
sociální a environmentální důsledky. Konzultuje také zainteresované strany, jako jsou občané, 
podniky a další organizace. Auditoři budou posuzovat účinnost, vhodnost, transparentnost a 
otevřenost těchto veřejných konzultací. 

„Cílem veřejných konzultací je podpořit transparentnost a odpovědnost a zajistit široké přijetí a 
podporu veřejnosti pro iniciativy EU“, uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za 
audit Annemie Turtelboomová. „Budeme zjišťovat, do jaké míry konzultace těchto cílů dosahují.“ 

Auditoři přezkoumají jednak rámec Komise pro veřejné konzultace a jednak vzorek jejích 
veřejných konzultací. Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v polovině roku 2019. 

Poznámka pro redaktory 

Po evropských volbách v roce 2014 přijala Evropská komise „Program zlepšování právní úpravy“. 
Jeho smyslem bylo přezkoumat postupy EU v oblasti tvorby právních předpisů s cílem zajistit, že 
splňují moderní požadavky a očekávání občanů na co nejvyšší transparentnost a rozsáhlou 
debatu. V programu se také prosazovalo, aby se občanům a dalším zainteresovaným stranám 
nabízely doplňující příležitosti účasti v celém životním cyklu tvorby a provádění politik. 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních informačního dokumentu přijatého 
Evropským účetním dvorem. Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce 
eca.europa.eu. 
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