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Audítori EÚ preskúmajú účasť verejnosti na tvorbe práva 
Európsky dvor audítorov vykonáva audit týkajúci sa účasti verejnosti na tvorbe práva EÚ. 
Konkrétne preskúma verejné konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré organizuje 
Európska komisia pri príprave svojich legislatívnych návrhov. Audítori dnes ako zdroj informácií 
pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú, uverejnili podkladový dokument pod názvom 
Konzultácie s verejnosťou pri príprave právnych predpisov EÚ. 

Predtým ako Komisia navrhne nové legislatívne iniciatívy, posudzuje ich potenciálne ekonomické, 
sociálne a environmentálne dôsledky. Konzultuje tiež so zainteresovanými stranami, ako sú 
občania, firmy a iné organizácie. Audítori posúdia účinnosť, primeranosť, transparentnosť 
a otvorenosť týchto verejných konzultácií so zainteresovanými stranami. 

„Verejnými konzultáciami sa má podporiť transparentnosť a vyvodzovanie zodpovednosti 
a zabezpečiť všeobecný súhlas verejnosti s iniciatívami EÚ a podpora pre ne,“ uviedla Annemie 
Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Preskúmame, 
do akej miery sa tieto ciele prostredníctvom nich dosahujú.“ 

Audítori preskúmajú rámec Komisie pre verejné konzultácie a skontrolujú vzorku jej verejných 
konzultácií. Uverejnenie správy sa plánuje v polovici roka 2019. 

Poznámka pre redaktorov 

Po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 Komisia prijala program lepšej právnej 
regulácie. Účelom programu bolo preskúmať postupy EÚ týkajúce sa tvorby práva a zabezpečiť, 
aby spĺňali súčasné požiadavky a očakávania občanov, pokiaľ ide o maximálnu transparentnosť 
a širokú diskusiu. Program sa zasadzoval aj za to, aby sa záujemcom spomedzi občanov a iným 
zainteresovaným stranám ponúkli ďalšie príležitosti na účasť v celom životnom cykle tvorby 
a vykonávania politiky. 

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu Európskeho 
dvora audítorov. Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke eca.europa.eu. 
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