
EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 20.4.2015 
C(2015) 2351 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
Komise týkajícímu se nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, 
Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk 
{COM(2014)340 final}. 

Komise vítá obecnou podporu, kterou Senát navrhovanému nařízení vyjádřil. 

Komise bere na vědomí obavy Senátu, že nezávislost inspektora by mohla být oslabena, neboť 
inspektor bude disponovat informacemi o všech připravovaných vyšetřovacích úkonech vůči 
členům orgánů EU, což by mohlo znamenat riziko, že inspektor bude moci ovlivňovat 
jednotlivé případy. 

V tomto ohledu by Komise ráda zdůraznila ochranná opatření podle navrhovaného nařízení. 
Inspektorem bude kvalifikovaný právní expert a tato funkce se obvykle svěřuje osobám 
jmenovaným do justiční funkce a tyto osoby musí být schopny plnit své úkoly zcela nezávisle. 
Inspektor musí vykonávat své povinnosti zcela nezávisle a nesmí od nikoho přijímat pokyny. 
Návrh rovněž stanoví, že pokud by byl inspektor shledán vinným ze závažného porušení svých 
povinností, mohl by být zbaven výkonu své funkce (viz navrhovaný nový či. 9c odst. 3 nařízení 
č 883/2013). 

Pokud jde o náklady a personální otázky, Komise by ráda zdůraznila, že tento návrh stanoví, 
že potřebné prostředky na lidské zdroje by měly být pokryty z rozpočtových prostředků 
Komise. Pokud by společní normotvůrci rozhodli, že inspektorovi budou přiděleny další 
zdroje, museli by se společní normotvůrci dále zabývat otázku, jak tyto rozpočtové potřeby 
splnit. 

Výše uvedená fakta jsou založena na původním návrhu předloženém Komisí, který je v 
současnosti předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský parlament, tak 
Rada, v níž je zastoupena vláda České republiky. 

Vážený pan Milan Stech 
předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
CZ -118 01 Praha 1 



Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování politického dialogu v budoucnu. 

S úctou 

Frans Timmermans Kristalina Georgievová 
první místopředseda místopředsedkyně 


