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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států 

Třetího dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou 

na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06750/2017), 

– s ohledem na Třetí dodatkový protokol k dohodě zakládající přidružení mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou 

na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 

(06905/2017), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu 

s článkem 217 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) Smlouvy 

o fungování Evropské unie (C8-0225/2017), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0277/2017), 

1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 

a parlamentům členských států a Chile. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ  

Rada navrhuje uzavření Třetího protokolu k dohodě zakládající přidružení mezi Evropským 

společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé[1] 

(dále jen „dohoda o přidružení“), podepsané dne 18. listopadu 2002, s ohledem na přistoupení 

Chorvatské republiky k Evropské unii. Chorvatsko se tak stane smluvní stranou dohody 

o přidružení. 

Rada dne 14. září 2012 pověřila Komisi, aby s dotčenými třetími zeměmi zahájila jednání 

s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU. Jednání s Chile byla úspěšně uzavřena a protokol 

k dohodě byl dne 9. července 2015 parafován v Bruselu a následně dne 29. června 2017 

podepsán jménem Evropské unie a jejích členských států. Protokol byl nyní předán 

Parlamentu pro účely udělení souhlasu, aby mohl být poté definitivně uzavřen v souladu 

s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a). Je třeba poznamenat, že protokol stanoví 

v souladu s čl. 218 odst. 5 SFEU prozatímní uplatňování v období předcházejícím dokončení 

postupů o jeho uzavření, a to s účinností ode dne 1. července 2013. 

Z technického hlediska protokol přidává maximum 1000 tun vepřového masa ke stávajícím 

8400 tunám (na základě standardních výpočtů kompenzací), aktualizuje harmonogram pro 

služby s cílem začlenit do něj časový plán pro Chorvatsko a pozměňuje úpravu veřejných 

zakázek za účelem začlenění chorvatských subjektů.  

Zpravodajka pro tento postup Inmaculada Rodriguez-Piñerová doporučuje, aby Parlament 

tomuto protokolu udělil svůj souhlas, a Chorvatsko se tak mohlo stát plnohodnotnou smluvní 

stranou dohody o přidružení.  

Zpravodajka by si nicméně přála vyzvat k následujícím krokům: 

i) posílené sdílení informací s Výborem pro mezinárodní obchod (INTA) v průběhu 

celého životního cyklu mezinárodních dohod, včetně jednání o tzv. „technických“ 

dohodách, jako jsou dohody spojené s přistoupením zemí k EU;  

ii) poskytování písemných shrnutí s věcnými údaji, která budou zpřístupněna veřejnosti 

a zúčastněným stranám a budou vypracována za tímto účelem a v nichž příslušné útvary 

Komise vysvětlí dopady mezinárodních dohod, jako je tato, aby všechny subjekty 

a občanská společnost mohly příslušné změny pochopit a mít z nich užitek; 

iii) omezené využívání institutu prozatímního uplatňování před souhlasem EP, neboť podle 

čl. 218 odst. 5 má k tomuto prozatímnímu uplatňování docházet pouze tehdy, je-li to 

třeba („případně“). 

                                                 
[1]  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3. 
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