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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci a Výbor pre ústavné veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva sa vyžaduje 

medziinštitucionálna spolupráca zameraná na zjednodušenie existujúcich právnych 

predpisov Únie a zabráneniu nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu 

občanov, orgánov verejnej správy a podnikov; keďže Parlament zdôrazňuje, že pokiaľ ide 

o medzinárodné obchodné dohody, tieto ciele by nemali viesť k zníženiu noriem v oblasti 

ochrany životného prostredia, verejného zdravia, zdravia a bezpečnosti pracovníkov, 

noriem Medzinárodnej organizácie práce či práv spotrebiteľov; 

B. keďže regulačná spolupráca sa stala v medzinárodných obchodných dohodách kľúčovým 

nástrojom z hľadiska nadviazania dialógu o regulácii a súdržnosti medzi obchodnými 

partnermi; keďže Komisia je naďalej odhodlaná pokračovať v tomto procese k zásadám 

spravodlivých a rovnakých podmienok pre všetky zainteresované strany a záruke čo 

najvyššej transparentnosti rozhodovacieho procesu; 

C. keďže Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva začína prinášať konkrétne 

zlepšenia v niekoľkých prioritných oblastiach a keďže v odseku 40 tejto dohody je 

stanovený záväzok rokovať o vylepšení praktických opatrení na spoluprácu a výmenu 

informácií o medzinárodných dohodách; 

1. domnieva sa, že je nevyhnutné horizontálne dodržiavať dlhodobú prax, podľa ktorej sa 

skôr, ako sa začnú predbežne vykonávať ustanovenia o obchode a investíciách zakotvené 

v politicky dôležitých dohodách, vyčká na súhlas Parlamentu, ako sa k tomu zaviazala 

komisárka Malmström na svojom vypočutí 29. septembra 2014; vyzýva Radu, Komisiu a 

ESVČ, aby uplatňovanie tohto postupu rozšírili aj na všetky medzinárodné dohody; 

2. žiada ostatné inštitúcie, aby dodržiavali ustanovenia zmlúv a nariadení a držali sa 

príslušnej judikatúry s cieľom zabezpečiť, aby bol Parlament: 

a. ihneď, v plnej miere a presne informovaný počas celého životného cyklu 

medzinárodných dohôd, a to proaktívnym, štruktúrovaným a zjednodušeným 

spôsobom bez toho, aby sa oslabila rokovacia pozícia EÚ, a aby mu bol vo všetkých 

fázach poskytnutý dostatočný čas na vyjadrenie svojich stanovísk, ktoré by sa mali v 

čo najväčšej miere zohľadniť;  

b. presne informovaný a zapojený do fázy vykonávania dohôd, a to najmä s 

ohľadom na rozhodnutia, ktoré prijali orgány zriadené dohodami, pričom by mal mať 

možnosť v plnej miere uplatňovať svoje práva spoluzákonodarcu, ak majú tieto 

dohody vplyv na právne predpisy EÚ; 

c. proaktívne informovaný o stanovisku Komisie na medzinárodných fórach, 

akými sú WTO, UNCTAD, OECD, UND, FAO a UNHCR;  

3. konštatuje, že Parlament je pripravený znova sa obrátiť na Súdny dvor Európskej únie s 

cieľom zabezpečiť, aby sa rešpektovali práva Parlamentu, pokiaľ sa nevykoná v blízkej 

budúcnosti žiaden presvedčivý pokrok v rokovaniach o bode 40 Medziinštitucionálnej 

dohody o lepšej tvorbe práva; 

4. konštatuje, že každá z inštitúcií by si mala uvedomiť, že jej povinnosti ako zákonodarcu 

sa neskončia v okamihu, keď sú medzinárodné dohody uzavreté; zdôrazňuje, že je 
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potrebné dôkladne sledovať vykonávanie a pokračujúce úsilie o zabezpečenie toho, aby 

dohody plnili svoje ciele; vyzýva inštitúcie, aby rozšírili osvedčené postupy a prístup 

založený na spolupráci na fázu vykonávania a hodnotenia medzinárodných dohôd; 

5. víta pracovný program Komisie týkajúci sa prioritných spisov v oblasti obchodu, pričom 

však poznamenáva, že by mohol obsahovať viac informácií o plánovaní medzinárodných 

obchodných rokovaní; požaduje väčšiu transparentnosť legislatívneho procesu, napr. 

využívaním spoločnej databázy; 

6. konštatuje, že posúdenia vplyvu vrátane analýzy situácie v oblasti ľudských práv môžu 

byť dôležitým nástrojom pri rokovaniach o obchodných a investičných dohodách, pretože 

pomáhajú stranám k plneniu svojich záväzkov v oblasti ľudských práv, a pripomína 

záväznú povahu dohôd, akou je Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach; 

7. víta systematickejší prístup k posúdeniu vplyvov, pričom však konštatuje, že použitá 

metodika nie je vždy optimálna; vyzýva Komisiu, aby naďalej sledovala obchodnú 

politiku založenú na výsledkoch, ktorá znižuje administratívne a regulačné zaťaženie 

podnikov, a aby pritom dodržiavala ľudské práva a záväzky v súlade s hlavnými 

zásadami OSN a usmerneniami Komisie; 

8. vyzýva Komisiu a Radu, aby pri prijímaní smerníc na rokovania, pri samotným 

rokovaniach a prijímaní právneho základu návrhov, ktoré sa majú podpísať a uzavrieť, a 

najmä pri podpise Rady a uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd, v plnej miere 

rešpektovali rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi, ako je zrejmé zo 

stanoviska Súdneho dvora Európskej únie č. 2/15 zo 16. mája 2017; 

9. víta zlepšenia, pokiaľ ide o spôsob používania delegovaných a vykonávacích aktov, ale 

domnieva sa, že je potrebná ďalšia konvergencia v súlade so stanoviskami Parlamentu; 

podporuje využívanie medziinštitucionálneho registra delegovaných aktov a účasť na 

stretnutiach expertov. 
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