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Předmluva
Tento dokument, ve kterém se provádí vyhodnocení práce Výboru pro ústavní záležitosti 
Evropského parlamentu v průběhu šestého volebního období (červen 2004 – červen 2009), se dělí 
na dvě části.
V první části, nazvané „Pohled na legislativu“, čtenář nalezne stručné shrnutí hlavních usnesení 
přijatých Evropským parlamentem z iniciativy jeho Výboru pro ústavní záležitosti, jakož i zprávy 
přijaté v tomto výboru, které však z různých důvodů nebyly prodiskutovány v plénu a o nichž 
nebylo v plénu hlasováno. 
U každé zprávy zmíněné v této první části je uveden odkaz, který umožní čtenáři, jenž má zájem 
poznat některé téma důkladněji, seznámit se s úplným zněním přijatých usnesení.
Přílohy poskytují více konkrétních informací o složení tohoto výboru, jeho zasedáních v průběhu 
volebního období, přijatých stanoviscích určených jiným výborům a veřejných slyšeních či 
organizovaných pracovních skupinách; elektronická verze obsahuje také odkaz na hlavní relevantní 
dokumenty.
Zprávy o provádění Lisabonské smlouvy, které dosud nebyly přezkoumány v plénu a o kterých 
nebylo v plénu hlasováno, jsou v tomto dokumentu převzaty ve své stávající podobě. Zpráva pana 
Richarda Corbetta o všeobecné revizi nařízení, jež má být přijata ve výboru dne 22. dubna 2009, je 
pouze zmíněna. Po konečném přijetí těchto zpráv bude zveřejněna aktualizovaná verze tohoto 
dokumentu. 

Redakční uzávěrka: 31. března 2009
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1. Pravomoci a odpovědnosti Výboru pro ústavní záležitosti 
v průběhu 6. volebního období (příloha VI jednacího řádu 
Evropského parlamentu)

Jednací řád Evropského parlamentu, a zejména jeho příloha VI definuje pravomoci a 
odpovědnosti různých výborů, ze kterých je Parlament složen. Výbor pro ústavní záležitosti je 
příslušný pro otázky, jež se týkají:

1. institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména v rámci přípravy a jednání 
konventů a mezivládních konferencí;

2. provádění Smlouvy o EU a hodnocení jejího fungování;
3. institucionálních důsledků jednání o rozšíření Evropské unie;
4. interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 120 

odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;
5. jednotného postupu konání voleb;
6. politických stran na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;
7. zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze 

strany členského státu;
8. výkladu a uplatňování jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto jednacího řádu;
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2. Pohled na legislativu
Ve svém usnesení ze dne 12. ledna 2005 (zpráva Richarda Corbetta a Iniga Mendeze de Viga) 
Evropský parlament dvoutřetinovou většinou schválil Ústavní smlouvu s tím, že „představuje 
(Ústava) uspokojivý kompromis a obrovské zlepšení existujících smluv“ a že „poskytne 
stabilní a trvalý rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, který umožní její další rozšiřování 
a současně zajistí mechanismy pro její změnu, bude-li to nutné“. Parlament je potěšen 
skutečností, že Ústava zajišťuje vyjasnění povahy a cílů Unie, stejně jako vztahů mezi Unií 
a členskými státy (zejména prostřednictvím zjednodušení legislativních aktů a zárukou, že 
Unie nikdy nebude „centralizovaným superstátem“). Rozšíření přijímání rozhodnutí 
kvalifikovanou většinou, předsednictví Evropské rady na dva a půl roku, vytvoření funkce 
„ministra zahraničních věci Unie“, kterému je nápomocen jednotný útvar pro vnější činnost, či 
snížení počtu komisařů od roku 2014 mohou ostatně posílit účinnost Unie a její aktivitu na 
mezinárodní scéně. Ústava učiní rovněž Unii demokratičtější (vnitrostátní parlamenty 
mohou podávat námitky vůči legislativním návrhům, je rozšířen postup spolurozhodování, 
předseda Komise je volen Evropským parlamentem...) a posílí práva občanů (je začleněna 
Listina základních práv, přistupuje se k Evropské úmluvě o lidských právech, zavádí se právo 
iniciativy evropských občanů, rozšiřuje se přístup ke spravedlnosti pro jednotlivce...).

V návaznosti na toto usnesení vyslal Výbor pro ústavní záležitosti v rámci dialogu o Ústavní 
smlouvě s vnitrostátními parlamenty delegace do Spojeného království, Estonska, Francie, 
České republiky, Polska, Portugalska a Lucemburska s cílem hájit postoje Parlamentu a 
usilovat o ratifikaci Ústavní smlouvy.

Na základě zprávy, kterou předložil generální tajemník Rady a Vysoký představitel pro 
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Komise Evropské radě v červnu 2005 
o pokroku dosaženém v přípravách útvaru pro evropské vnější vztahy, Evropský 
parlament přijal dne 26. května 2005 usnesení, v němž deklaruje své přesvědčení, že je 
potřeba začlenit útvar pro evropské vnější vztahy mezi útvary Komise. Požaduje kromě toho, 
aby byl personál EÚVČ v přiměřeném a vyváženém poměru tvořen úředníky, které vyslala 
Komise, sekretariát Rady a národní diplomatické služby, a nepovažuje za nutné odejmout 
zahraniční kompetence všem generálním ředitelstvím Komise. Delegace Komise a kontaktní 
místa Rady by se měly sloučit a vytvořit „velvyslanectví Unie“. V zájmu pokračování diskuse 
uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti a jeho zpravodaj, pan Elmar Brok, několik výměn 
názorů, aniž by však byly práce dokončeny.

V návaznosti na referenda ve Francii a Nizozemsku a po prohlášení ze dne 18. června 2005, 
jímž Evropská rada rozhodla o „období reflexe“, aby tak umožnila širokou diskusi v celé 
Evropské unii, Evropský parlament přijal usnesení (zpráva Andrewa Duffa a Johannese 
Voggenhubera), ve kterém navrhuje využít současné období reflexe k oživení ústavního
projektu na základě rozsáhlé veřejné diskuse o budoucnosti evropské integrace. Vzhledem 
k tomu, že se hlasy proti  jeví spíše jako vyjádření nesouhlasu se současným stavem Unie než 
jako konkrétní námitka proti ústavním reformám, požaduje Parlament analýzu důvodů 
negativních výsledků ve Francii a Nizozemsku a připomíná, že pokud je nutné respektovat 
výsledky referend, je stejně tak nutné respektovat členské státy a národy, které Ústavu 
ratifikovaly. Podle názoru Evropského parlamentu Niceská smlouva nepředstavuje 
životaschopný základ pro pokračování evropského integračního procesu; zdůrazňuje, že po 
přistoupení Bulharska a Rumunska už nebude možné Unii dále rozšířit na základě této 
smlouvy. Brání se návrhům vytvořit v průběhu ústavního procesu základní skupiny některých 
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členských států; připomíná, že rozšířená spolupráce musí přispět k uskutečnění cílů Unie a 
posílení integračního procesu a že musí být stále otevřena všem členským státům. Případný 
vznik takové spolupráce se nesmí uskutečnit v rozporu se snahami, jejichž cílem je dosáhnout 
bez zbytečného zpoždění Ústavy pro Evropu. Parlament v každém případě vyžaduje, aby bylo 
vynaloženo veškeré úsilí k zajištění vstupu Ústavy v platnost v průběhu roku 2009.

Ve svém usnesení o dalších krocích v období reflexe přijatém v rámci přípravy na zasedání 
Evropské rady ve dnech 15. a 16. června 2006 Evropský parlament opakovaně potvrdil svůj 
cíl, že nezbytné ústavní uspořádání by mělo být dokončeno do evropských voleb v roce 2009, 
a varuje před jakýmikoli pokusy zvrátit celkový kompromis, jehož bylo dosaženo v Ústavní 
smlouvě. Potvrzuje svůj odmítavý postoj jednak vůči postupnému uplatňování částí celého 
souboru ústavních ujednání, jednak vůči okamžitému vytvoření základních skupin určitých 
členských států, kterým by se obešel proces schvalování ústavy v Unii jako celku. Evropský 
parlament vyzývá Evropskou radu, aby pokročila od současného období reflexe k období 
analýzy, s cílem nejpozději do druhé poloviny roku 2007 dospět k jasnému návrhu způsobu, 
jak postupovat v otázce Ústavní smlouvy. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla všude na úrovni 
Unie zahájena důkladná diskuse o budoucnosti Evropské unie, zejména ve všech členských 
státech, jež dosud neratifikovaly Ústavní smlouvu, vyzývá Evropský parlament Evropskou 
radu, aby po každém členském státu požadovala jasné závazky týkající se způsobů, jakými 
hodlá vyvolat otevřenou a strukturovanou veřejnou diskusi zaměřenou na zásadní otázky o 
budoucnosti Evropy. Evropský parlament žádá členské státy, jež dosud Ústavu neratifikovaly, 
aby do konce období reflexe vypracovaly důvěryhodné scénáře, jak zamýšlejí postupovat dále. 
Evropský parlament navrhuje, aby Evropská rada vytvořila vhodný rámec, ve kterém by se, 
jakmile to politický kalendář dovolí, mohl konat konkrétní dialog se zástupci těch zemí, v 
nichž mělo referendum o Ústavní smlouvě záporný výsledek, s cílem prozkoumat, zda a za 
jakých podmínek by pro ně bylo možné obnovit ratifikační proces. Evropský parlament 
vyzývá Komisi, aby Evropské radě předložila plán činnosti pro nejvhodnější provádění tohoto 
přístupu.

Výbor pro ústavní záležitosti se prostřednictvím těchto koordinátorů úzce podílel na vytváření 
konsenzu, jenž umožnil předsedovi Evropského parlamentu podepsat Berlínskou deklaraci, 
která vyjadřuje „úsilí postavit do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 Evropskou 
unii na obnovený společný základ“.

V červnu 2007 přijal Evropský parlament usnesení o plánu pro ústavní proces Unie (zpráva 
Elmara Broka a Enrique Barona Crespoa), v němž zdůrazňuje, že dvě třetiny členských států
Ústavní smlouvu již ratifikovaly a že čtyři další státy jasně potvrdily svůj závazek zachovat 
ustanovení uvedená v této smlouvě, a znovu potvrzuje svůj závazek dokončit probíhající 
ústavní proces, případně v podobě, jež zohlední potíže, které vyvstaly v některých členských 
státech. V tomto ohledu podporuje úsilí německého předsednictví přimět Evropskou radu, aby 
se zavázala svolat mezivládní konferenci a určit pracovní plán, jehož součástí bude postup, 
jasný mandát a cíl dosáhnout dohody do konce letošního roku. V usnesení se prohlašuje, že 
Evropský parlament nepřijme žádný výsledek jednání, který by ve srovnání s Ústavní 
smlouvou vedl ke zeslabení ochrany občanských práv (trvá zejména na zachování Listiny 
základních práv), omezení demokracie, transparentnosti a účinnosti ve fungování Unie. 
Připomíná, že se Evropský parlament jakožto jediný orgán Evropské unie, který je přímo 
volen občany, musí plnou měrou podílet na mezivládní konferenci. Evropský parlament 
opakuje, že se zavázal zachovat podstatu Ústavy, pokud by se představitelé států nebo vlád 
rozhodli přikročit k podstatné revizi stávajících textů, a domnívá se, že je nezbytné zachovat 
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hlavní zásady parlamentní účasti, spolupráce s občanskou společností a naprosté 
transparentnosti.

Dva roky reflexe o budoucnosti Evropy potvrdily, že je třeba zachovat a zlepšit obsah nových 
prvků Ústavní smlouvy v souvislosti s demokracií, účinností a transparentností, aby se tak 
zajistilo řádné fungování Evropské unie a posílila se práva jejích občanů a její úloha ve světě. 
To je názor, který Evropský parlament vyjádřil ve svém usnesení o svolání mezivládní 
konference (zpráva Joa Leinena), které, ačkoli lituje ztráty některých důležitých prvků 
dohodnutých na mezivládní konferenci v roce 2004 a skutečnosti, že tento mandát umožňuje 
stále větší počet odchylek poskytovaných některým členským státům (např. možnost 
neuplatňovat Listinu základních práv); vítá nicméně skutečnost, že mandát zachovává mnoho 
z podstaty Ústavní smlouvy (jednotnou právní subjektivitu Unie a zrušení pilířové struktury, 
rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování Parlamentu a Rady, 
prvky participační demokracie, právně závazný status Listiny základních práv, posílení 
soudržnosti vnější činnosti Unie a vyváženou institucionální strukturu). vítá rovněž začlenění 
některých nových prvků do smluv, jako je výslovná zmínka o klimatických změnách a 
solidaritě v oblasti energetiky. Evropský parlament vyzývá členské státy, aby neustupovaly od 
závazků, které učinily na zasedání Evropské rady a mezivládní konferenci, aby konference 
dokončila svou činnost do konce roku 2007, aby tak nová smlouva mohla vstoupit v platnost v 
dostatečném předstihu před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009. 

Evropský parlament má stále obavu o budoucnost Listiny základních práv. V zájmu uvedení 
odkazu na tuto listinu v Lisabonské smlouvě jako na právně závazný dokument, přijal 
Evropský parlament pro doplnění svého usnesení o svolání mezivládní konference usnesení 
(zpráva Joa Leinena), jímž uděluje mandát svému předsedovi, aby společně s dalšími orgány 
dříve, než bude podepsána Lisabonská smlouva, listinu slavnostně vyhlásil. Kromě toho 
důrazně vyzývá Polsko a Spojené království k vynaložení veškerého úsilí, aby bylo přece jen 
dosaženo konsenzu, pokud jde o neomezenou použitelnost listiny.

Evropský parlament vyjádřil potěšení nad pozitivním krokem pro budoucnost Unie, jímž je 
Lisabonská smlouva jako celek (zpráva Richarda Corbetta a Iniga Mendeze de Viga). 
Podstatné zlepšení existujících smluv Unii přinese větší demokratickou odpovědnost a zlepší 
její způsob rozhodování (posílením úlohy Evropského parlamentu a vnitrostátních 
parlamentů), posílí práva evropských občanů ve vztahu k Evropské unii a zefektivní 
fungování orgánů Unie. Evropský parlament schvaluje Smlouvu a je přesvědčen, že 
Lisabonská smlouva bude představovat pevný rámec, který umožní v budoucnosti další vývoj 
Unie, a to i přes všeobecně panující lítost, že bylo třeba vzdát se ústavního přístupu a 
některých jeho důležitých prvků (vstupu v platnost nového systému hlasování v Radě) a že 
byla do Smlouvy začleněna opatření specifická pro určité členské státy (rozšíření ujednání o 
možné účasti na oblast policejní spolupráce a spolupráce v trestních věcech u dvou členských 
států, protokol omezující vliv Listiny základních práv na vnitrostátní právní předpisy dvou 
členských států). Evropský parlament žádá, aby Smlouva mohla vstoupit v platnost dne 1. 
ledna 2009 a trvá na tom, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí k tomu, aby byli evropští občané o 
obsahu Smlouvy srozumitelně a objektivně informováni.

I přes zpoždění, ke kterému došlo procesem ratifikace Lisabonské smlouvy, zahájil Evropský 
parlament po té, co Evropská rada v prosinci 2008 otevřela cestu konání nového referenda 
v Irsku, práci s cílem připravit vstup Smlouvy v platnost. Tato práce se projevila schválením 
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tří zpráv1 na samém konci volebního období. Tyto zprávy se týkají nové úlohy a nových 
odpovědností Parlamentu na základě Lisabonské smlouvy, dopadu Lisabonské smlouvy na 
vývoj institucionální rovnováhy Evropské unie a vývoje vztahů mezi Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy. Práce na útvaru pro vnější vztahy na 
druhou stranu nepokračovaly v očekávání výsledků druhého referenda, jenž musí být v Irsku 
uskutečněno.

Zpráva o nové úloze a úkolech Parlamentu podle Lisabonské smlouvy (zpravodaj Jo 
Leinen) zastřešuje ostatní zprávy o provádění Lisabonské smlouvy a je souhrnem postojů 
všech parlamentních výborů ke změnám zavedeným touto smlouvou. Zpráva vyjadřuje 
potěšení z rozšíření oblastí politik, v rámci nichž Parlament rozhoduje postupem 
spolurozhodování společně s Radou (zejména v oblasti svobody, bezpečnosti, spravedlnosti a 
zemědělství), neboť to výrazně posiluje demokratickou legitimitu Evropské unie. Pokud jde o 
rozpočet, dochází ke zrušení dělení na povinné a nepovinné výdaje, a celý rozpočet tak bude 
přijímám společně Evropským parlamentem a Radou. Rovněž nový postup souhlasu, nové 
pravomoci při volbě předsedy Komise a nové kontrolní pravomoci jsou přijímány s nadšením. 
Zpráva konečně zajišťuje, že Evropský parlament, pokud je to odůvodněno novými výzvami, 
využije právo navrhnout změny Smlouvy, a vyzývá ostatní orgány, aby uzavřely 
interinstitucionální dohodu o pracovním programu na příští volební období a přijaly prováděcí 
opatření, jež jsou nezbytná pro úspěch nové smlouvy. 

Rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v rámci 
Lisabonské smlouvy (zpravodaj Elmar Brok) byl rovněž předmětem zprávy, v níž výbor 
vyjádřil potěšení nad novými právy přidělenými vnitrostátním parlamentům, zejména nad 
kontrolou dodržování zásady subsidiarity (postup „žluté karty“ a „oranžové karty“), které 
vnitrostátním parlamentům poprvé svěřují úlohu stanovenou na úrovni Unie. Vyjadřuje 
potěšení nad pozitivním vývojem vztahů v průběhu posledních let a zdůrazňuje úlohu, 
k jejímuž plnění jsou parlamentní výbory vyzývány s cílem vytvořit skutečnou „síť vzájemně 
si odpovídajících výborů“. Stanoví dokonce, že by Evropský parlament mohl dát rozpočet 
k dispozici těmto specializovaným výborům s cílem pořádat setkání s jejich partnery. 
Vnitrostátní parlamenty jsou vyzývány, aby stanovily úlohu, jež mohou na jejich úrovni hrát 
poslanci Evropského parlamentu, například aby zavedly právo na udělení slova na plenárním 
zasedání v určitém okamžiku, na účast na zasedání specializovaných výborů, pokud se tyto 
výbory zabývají otázkami se vztahem k Unii, nebo na účast na zasedání jejich příslušných 
politických skupin. Návrh se konečně zabývá úlohou COSAC.

Zpráva o dopadu Lisabonské smlouvy na rozvoj institucionální rovnováhy Evropské unie
(zpravodaj Jean-Luc Dehaene) uvádí přehled konkrétních dopadů Lisabonské smlouvy na 
interinstitucionální vztahy a stanoví několik doporučení, jejichž cílem je zaručit účinné 
provádění nových institucionálních ustanovení. Vyjadřuje potěšení nad vyjasněním pravomocí 
každého orgánu, jež jsou tak posíleny, každá ve své specifické oblasti působnosti, a ukazuje, 
že k účinnému fungování orgánů je nezbytná zvýšená koordinace. Koexistence dvou stálých 
předsednictví (předseda Evropské rady a Vysoký představitel předsedající Radě pro 
zahraniční věci) a rotujícího předsednictví Radě představuje zlepšení, jenž může přinést větší 
soudržnost a účinnost, avšak jenž bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi těmito různými 
předsednictvími. Je navržen harmonogram pro nominaci na nejdůležitější posty (předseda 

                                               
1 Tyto zprávy nebyly posouzeny plénem a nebylo o nich v plénu hlasováno, záznamy se opírají o výsledky 

hlasování ve výboru.
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Komise, Vysoký představitel, kolegium komisařů, předseda Evropské rady) od roku 2014. 
Pokud jde o postupy nominace v roce 2009, zpráva připomíná, že kdyby Evropská rada 
rozhodla navrhnout kandidáta na předsedu Komise po evropských volbách, musela by 
přistoupit k nezbytným konzultacím se zástupci nově zvoleného Parlamentu, aby tak 
respektovala podstatu jeho nových výsad stanovených v Lisabonské smlouvě. V případě 
pozitivního výsledku druhého referenda v Irsku by Parlament měl přistoupit ke konečnému 
hlasování o kolegiu komisařů až po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Pokud jde konečně 
o přechodná ustanovení týkající se složení Evropského parlamentu, jež byla schválena na 
zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. prosince 2008, připomíná zpráva, že tato opatření 
budou muset být předmětem změny primárního práva. Rovněž se připomíná, že Lisabonská 
smlouva svěřuje Parlamentu v této oblasti nové pravomoci, jichž v případě potřeby 
neopomene využít.

Kromě ústavních aspektů Evropský parlament přijal rovněž sérii zpráv, jež spadají do rámce 
vztahů s jinými orgány. Tak například postup schvalování (slyšení) navržených komisařů 
Parlamentem zavedený v roce 1994 poskytuje Komisi větší demokratickou legitimitu. 
Usnesení Evropského parlamentu o pravidlech pro schvalování Evropské komise (zpráva 
Andrewa Duffa) stanoví řadu zásad a pravidel řídících tento postup. Tyto zásady byly 
následně převzaty do nařízení Evropského parlamentu (zpráva Andrewa Duffa) 
prostřednictvím nové přílohy, která upřesňuje jednací řád v oblasti pravidel pro slyšení, 
hodnocení a hlasování a umožňuje schválit nebo zamítnout celou novou Evropskou komisi 
nebo v případě obměny také člena jejího kolegia.

Během volebního období byla mezi Evropskými parlamentem a Komisí uzavřena nová 
rámcová dohoda. Evropský parlament rovněž schválil společné prohlášení o praktických 
postupech spolurozhodování a rozhodnutí o změně rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro 
výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

Evropský parlament vítá uzavření rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí (zpráva Joa Leinena), jež posiluje soudržnost rámcové dohody 
z července 2000, klade větší důraz na interinstitucionální dialog, posiluje transparentnost a 
zlepšuje některé technické body interinstitucionální spolupráce. Poslanci zdůrazňují význam 
oprávnění poslanců Evropského parlamentu, jež se účastní delegací Evropské unie na 
mezinárodních konferencích, účastnit se vnitřních koordinačních schůzí Evropské unie a žádá 
Komisi, aby podpořila žádosti Evropského parlamentu předložené v této souvislosti Radě.
Kromě toho Parlament žádá Komisi, aby mu poskytla nejméně dva měsíce pro příslušné 
konzultace obecných směrů pro zaměstnanost (ve stávající podobě je harmonogram příliš 
omezující).

Společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování (zpráva Joa 
Leinena) vítá nová ustanovení o účasti zástupců předsednictví Rady na schůzích 
parlamentních výborů, potvrzení zásady, že s ohledem na právně-jazykovou revizi musí 
rovnocenně spolupracovat útvary Parlamentu a Rady, dosažení dohody o tom, aby byly 
pořádány společné tiskové konference a zveřejňovány společné tiskové zprávy oznamující 
úspěšný výsledek příslušné činnosti, jakož i rozhodnutí podepisovat významné texty během 
slavnostního ceremoniálu za přítomnosti sdělovacích prostředků. Toto usnesení vyjadřuje 
rovněž přání, aby Parlament vytvořil metodu, která by harmonizovala fungování 
parlamentních výborů v průběhu třístranných jednání (pravidla týkající se složení 
parlamentních delegací či závazku mlčenlivosti s ohledem na jejich činnost).
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Pokud jde o postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, schválil 
Evropský parlament návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES, jakož 
i interinstitucionální dohodu v podobě společného prohlášení o tomto návrhu rozhodnutí 
(zpráva Richarda Corbetta). Změna spočívá v začlenění nového „regulačního postupu 
s přezkumem“ mezi stávající postupy projednání ve výborech. Byla rovněž schválena 
interinstitucionální dohoda o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES, ve znění 
rozhodnutí 2006/512/ES (zpráva Monicy Frassoniové), a dvě zprávy o změně článku 81 
jednacího řádu Evropského parlamentu, jejímž cílem je umožnit Parlamentu vykonávat za co 
nejlepších podmínek práva, jež mu svěřuje nový jednací řád (zprávy Richarda Corbetta a 
Monicy Frassoniové). V těchto zprávách Evropský parlament vyjadřuje politování nad 
skutečností, že uplatňování rozhodnutí 1999/468/ES bylo velmi neuspokojivé, a připomíná, že 
regulační postup s přezkumem je nutné použít pro přijetí opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle 
článku 251 Smlouvy. Vyzývá Radu a Komisi, aby v případech, kdy nemusí být jasné, zda se 
má použít nový regulativní postup s kontrolou, tento postup použily, a vítá skutečnost, že 
dohoda přesněji formuluje povinnost Komise informovat Parlament, a sice stanovením, že 
Parlament musí být informován o postupech výborů v souladu s opatřeními, která zajistí 
průhlednost systému. Nesdílí názor Komise, že návrhy prováděcích opatření nemají být 
zveřejňovány až do doby, kdy se o nich hlasuje ve výborech, a vyzývá Komisi, aby 
zveřejňovala všechny návrhy prováděcích opatření, jakmile jsou formálně předloženy. 

Evropský parlament využil své odpovědi na sdělení Komise o výsledku prověření 
legislativních návrhů v legislativním procesu (zpráva Sylvie-Yvonne Kaufmannové) pro 
prohloubení analýzy problémů spojených se stažením či změnou legislativních návrhů 
Komisí. Evropský parlament se vzhledem ke konstatované neshodě mezi třemi orgány, pokud 
jde o přesný rozsah pravomocí Komise v této oblasti – přičemž však uznává v rámci jasných 
omezení způsobilost Komise stáhnout legislativní návrh v rámci postupu jeho přijímání –, 
domnívá, že dohoda o této otázce by mohla přispět k dobrému fungování legislativních 
postupů. Evropský parlament navrhuje určité zásady pro stahování a pozměňování 
legislativních návrhů (při postupu spolurozhodování a spolupráce Komise již nemůže stáhnout 
návrh poté, co Rada přijala společný postoj, pokud Rada nepřekročila své pravomoci; Komise 
řádně zohlední postoj Parlamentu; Komise oznámí Parlamentu předem svůj záměr stáhnout 
nebo změnit legislativní návrh z vlastního podnětu) a domnívá se, že stanovení obecných 
zásad orgány jako doplňku k příslušným zásadám již stanoveným v rámcové smlouvě 
o vztazích mezi Parlamentem a Komisí a v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby 
právních předpisů by bylo pozitivním krokem směrem k usnadnění legislativního postupu 
a dialogu mezi orgány Usnesení zdůrazňuje, že stahování nebo změna legislativních návrhů 
musí sledovat zájem Společenství a musí být řádně odůvodněny.

V rámci svých vztahů s ostatními orgány Evropský parlament rovněž přijal ustanovení týkající 
se funkce veřejného ochránce práv, regulačních agentur a Úřadu pro úřední tisky.

Rozhodnutí Evropského parlamentu o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon 
funkce veřejného ochránce práv (zpráva Anneli Jäätteenmäkiové) je odůvodněno zejména 
nutností upravit statut veřejného ochránce práv tak, aby se odstranila jakákoli možná nejistota 
ohledně schopnosti veřejného ochránce práv provádět podrobná a nestranná šetření 
v případech, kdy existuje podezření na nesprávný úřední postup (zejména přístup k 
dokumentům klasifikovaným jako důvěrné), a zohlednit změny, jež nastaly v loňském roce, 
pokud jde o úlohu evropských orgánů a institucí při boji proti podvodům, které poškozují 
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finanční zájmy Evropské unie.

Podle údajů poskytnutých Komisí existuje 29 evropských regulačních agentur, které 
zaměstnávají přibližně 3 800 osob a jejichž roční rozpočet činí asi 1,1 mld. EUR, z čehož 
přibližně 559 mil. EUR tvoří příspěvek Společenství. Lze proto pochopit nutnost vytvořit 
rámec pro jejich práci a skutečnost, že Evropský parlament přijal usnesení, v němž vítá návrh 
interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro agentury, který předložila Komise, a 
vyjadřuje politování nad tím, že Rada není připravena přistoupit k jednání o uzavření dohody 
na tomto základě. Evropský parlament rovněž upozorňuje, že budoucí návrhy na zřízení 
agentur je nutné podmínit dodržováním určitých zásad: hodnocení dopadů, parlamentní 
kontrola, politická odpovědnost Komise. Pokud jde o tento poslední bod, vyjadřuje usnesení 
znepokojení nad stálým nárůstem počtu decentralizovaných agentur, neboť tím vzniká riziko, 
že výkonná funkce Komise bude oslabena a roztříští se do mnoha úřadů, které budou z větší 
části pracovat na mezivládním základě. V říjnu 2008 přijal Evropský parlament „strategii pro 
budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur“(zpráva Georgiose 
Papastamkose), v níž lituje, že se Komise rozhodla z důvodu odmítnutí ze strany Rady 
vyjednávat stáhnout svůj návrh na interinstitucionální dohodu a nahradit ho vyzváním k účasti 
na interinstitucionálním dialogu, který vyústí ve společný přístup. Ačkoli „společný přístup“ 
nesplňuje očekávání Evropského parlamentu, prohlašuje Evropský parlament připravenost se 
ho účastnit a žádá, aby byl v co nejkratší době vypracován pracovní program. Uvádí 
příkladmý seznam bodů, jež tento pracovní program bude muset zejména obsahovat: 
stanovení objektivních kritérií pro hodnocení agentur, hodnocení toho, zda je existence 
agentury z hlediska nákladů efektivnější, než kdyby stejné úkoly vykonávaly samotné útvary 
Komise, stanovení hranic, pokud jde o autonomii agentur, průběžné přezkoumávání 
potřebnosti… Podle Evropského parlamentu je potřeba vytvořit jasný společný a soudržný 
rámec týkající se postavení, které v budoucnu v rámci správy EU agenturám připadne, a 
zavést parlamentní kontrolu nad vytvářením a fungováním regulačních agentur.

V rámci postupu udělení absolutoria za rozpočtový rok 2001 Evropský parlament konstatoval, 
„že – jak prokazuje případ OPOCE – u interinstitucionálních subjektů je zvláště obtížné určit 
jednoznačnou politickou odpovědnost“. Vyzval proto orgány, aniž by přitom ovšem byl 
zpochybněn princip interinstitucionální spolupráce, který umožňuje dosahovat značných úspor 
v rozpočtu Evropské unie, aby „změnily právní základy interinstitucionálních subjektů tak, 
aby umožňovaly jednoznačně přiřknout správní a politickou odpovědnost“. Svým 
rozhodnutím ze dne 19. dubna 2009 (zpráva Hanne Dahlové) Evropský parlament přijal 
návrh rozhodnutí o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie, 
které stanoví pravomoci a úkoly Úřadu pro úřední tisky Evropské unie, odpovědnosti 
jednotlivých orgánů, úlohu řídícího výboru a ředitele Úřadu pro úřední tisky.

Protože byl Evropský parlament toho názoru, že dohoda, k níž tři orgány dospěly dne 4. dubna 
2006, byla jediným možným kompromisem, přičemž připomněl své zklamání nad způsobem, 
jakým bylo dosaženo dohody v Evropské radě, v níž se těžištěm jednání staly zájmy 
jednotlivých členských států, nikoli společné evropské cíle, uzavřel interinstitucionální 
dohodu o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (zpráva Sérgia Sousy Pintoa) 
Evropský parlament vítá rozhodnutí Evropské rady vyzvat Komisi, aby podnikla úplnou, 
dalekosáhlou revizi všech hledisek příjmů a výdajů EU; na této revizi se má v úmyslu podílet 
jako partner Rady v rozpočtovém procesu s cílem dosáhnout dohody, která zajistí, že Unie 
bude moci své úsilí podpořit spíše vlastními prostředky než příspěvky členských států; Vítá 
rovněž pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci tří pilířů, na kterých spočívalo vyjednávací 
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stanovisko Parlamentu: sladění politických priorit a finančních potřeb, zlepšení struktury 
rozpočtu dosažením větší pružnosti a kvalita využívání finančních prostředků EU a zachování 
výsad Parlamentu. Evropský parlament si je vědom mezer, které přetrvávají i po ukončení 
jednání a domnívá se, že v rámci přezkumu 2008–2009 naléhavě vyžaduje reformu zejména 
systém vlastních zdrojů a také výdaje, aby nedošlo ke stejné nedůstojné situaci, kdy členské 
státy sledují své vlastní zájmy. Nakonec potvrzuje své stanovisko, že všechny budoucí 
finanční rámce by měly být stanovovány na období pěti let, které odpovídá funkčnímu období 
Parlamentu a Komise. Evropský parlament následně přijal usnesení, které bez jakéhokoli 
zásahu schválilo návrh změny interinstitucionální dohody (zpráva Joa Leinena), jenž pouze 
vkládá větu do přílohy II, která stanoví, že by rezerva na pomoc při mimořádných událostech 
měla být výjimečně pro rok 2008 navýšena na 479 218 000 EUR v běžných cenách s cílem 
pokrýt potřeby vyvolané novým nástrojem rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v 
rozvojových zemích.

Vzhledem k tomu, že stávající institucionální, finanční a politická struktura Unie není pro 
další rozšíření vyhovující, potýká se Unie v současnosti s obtížemi dostát závazkům vůči 
zemím jihovýchodní Evropy. Toto zjištění uvedené ve zprávě o institucionálních aspektech 
schopnosti integrovat nové členské státy do Evropské unie (zpráva Alexandera Stubba) 
vede Evropský parlament k potvrzení svého závazku k rozšíření jako k historické příležitosti 
jak zajistit mír, bezpečnost, demokracii a právní stát i ekonomický růst a prosperitu v Evropě a 
k potvrzení svého přesvědčení, že rozšiřování Unie musí jít ruku v ruce s jejím 
prohlubováním, pokud nemají být ohroženy cíle evropského integračního procesu. Domnívá 
se, že Niceská smlouva nepředstavuje postačující základ pro další rozšiřování, a připomíná, že 
reforma Unie je stěžejní před jakýmkoli dalším rozšířením. Zpráva uvádí výčet reforem, jež 
jsou považovány za nezbytné (hlasování kvalifikovanou většinou v Radě, úprava systému 
rotace předsednictví, volba předsedy Komise, větší zapojení národních parlamentů, jasná 
definice hodnot a cílů Unie, revize finančního rámce...). Zpráva zpochybňuje pojem 
„absorbční schopnost“ vymezený na zasedání Evropské rady v Kodani jako „schopnost Unie 
absorbovat nové členy při zachování tempa evropské integrace“ a upřednostňuje pojem 
„schopnost začlenění“. Zdůrazňuje, že „schopnost začlenění“ není novým kritériem platným 
pro kandidátské země, nýbrž podmínkou pro úspěch rozšíření a prohloubení procesu evropské 
integrace, a že odpovědnost za zlepšení „schopnosti začlenění“ spočívá na Unii, nikoli na 
kandidátských zemích; Evropský parlament zdůrazňuje, že jím doporučované reformy musejí 
jít ruku v ruce se snahami zvýšit podíl veřejnosti, která s rozšířením souhlasí, a připomíná 
odpovědnost evropských politických vůdců za vysvětlení veřejnosti, jaké jsou cíle a společné 
výhody rozšíření a sjednocení Evropy. A konečně, je toho názoru, že souhlas Evropského 
parlamentu, který Rada potřebuje k tomu, aby mohla postupovat podle článku 49 Smlouvy o 
EU o přistupování nových členských států, by se měl vztahovat na rozhodnutí zahájit 
přístupová jednání i na jejich uzavření.

Ve snaze zlepšit fungování zastupitelské demokracie přijal Evropský parlament sérii zpráv 
týkajících se fungování evropských politických stran, složení Evropského parlamentu a 
výkonu volebního práva v evropských volbách. Usnesení Evropského parlamentu o 
evropských politických stranách (zpráva Joa Leinena) v úvodu konstatuje, že mezi mnoha 
občany a evropskými institucemi existuje propast, jíž vysvětluje nedostatkem politické 
komunikace a informací o evropské politice. Ve snaze zmírnit tuto skutečnost se z evropských 
politických stran, jež jsou důležitým prvkem, kterým se vyjadřuje evropská veřejnost, musí 
stát aktéři, kteří se zasazují o účinnou účast občanů nejen ve volbách do Evropského 
parlamentu, ale i ve všech ostatních aspektech evropského politického života. Aby toho bylo 
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dosaženo, je třeba dospět ke skutečnému evropskému statutu stran, který stanoví jejich práva a 
povinnosti a umožní jim, aby se z nich stala právnická osoba. Evropský parlament vyzývá 
Výbor pro ústavní záležitosti, aby v této věci předložil konkrétní návrhy. Usnesení, jenž 
navrhuje řadu změn systému financování, považuje rovněž za vhodné diskutovat o tom, jak 
podporovat evropské politické nadace, jak posilnit úlohu evropských politických organizací a 
hnutí mládeže či jakým způsobem by měla probíhat příprava evropských kandidátních listin 
evropských stran, aby došlo k pokroku při vytváření evropské politické veřejnosti. Tyto 
požadavky Evropského parlamentu byly zohledněny v rámci změny nařízení (ES) 
č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na 
evropské úrovni, provedené v roce 2007. Cílem tohoto nařízení je zejména posílení 
potenciálu dlouhodobého finančního plánování politických stran, usnadnění diverzifikace 
finančních zdrojů a poskytnutí větší pružnosti politickým stranám pro evropské volby konané 
v červnu 2009. Je v něm také upřesněno vymezení a úloha „politické nadace na evropské 
úrovni“. Tato změna byla přijata dohodou v prvním čtení mezi Evropským parlamentem a 
Radou (zpráva Joa Leinena).

Na výslovnou výzvu Evropské rady učiněnou na svém zasedání ve dnech 21. a 22. června 
2007 Evropský parlament přijal usnesení o složení Evropského parlamentu (zprávy Alaina 
Lamassoureho a Adriana Severina), v němž zohlednil nový postup, jímž se stanoví složení 
Evropského parlamentu a který počítá s celkovým počtem 750 křesel, přičemž maximální 
počet pro jeden členský stát je 96 a minimální počet je 6 podle zásady „sestupné poměrnosti“, 
jež ve Smlouvě není definována. Podle Evropského parlamentu tato zásada znamená, že
poměr mezi počtem obyvatel a počtem křesel jednotlivých států se bude lišit v závislosti na 
lidnatosti státu tak, aby každý poslanec z lidnatějšího členského státu zastupoval více občanů 
než poslanec z méně lidnatého státu, ale aby zároveň žádný méně lidnatý členský stát neměl 
více křesel než stát s větším počtem obyvatel. Toto je způsob (který umožňuje spojit zásady 
efektivity, plurality a solidarity), jakým má usnesení v úmyslu navrhnout systém umožňující 
přizpůsobení demografickému vývoji členských států, aniž by bylo nutné přistoupit k novému 
věcnému jednání. Příloha 1 tohoto usnesení (jenž má formu návrhu rozhodnutí Evropské rady) 
navrhuje rozdělení, které s výjimkou Německa nesnižuje počet křesel pro žádný členský stát. 
Návrh nezohledňuje případná budoucí přistoupení, jenž mohou způsobit přechodné překročení 
stropu až do konce volebního období. Evropský parlament potvrzuje, že předložený návrh je 
úzce spojen se vstupem pozměňující smlouvy v platnost a vyhrazuje si právo zvažovat 
schválení rozhodnutí Evropské rady týkajícího se rozdělení křesel v Evropském parlamentu až 
v souvislosti s reformou orgánů a institucí Unie ve znění této smlouvy.

Hlavním cílem návrhu změny směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon 
práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, je náprava některých 
nedostatků spojených s dvojí volbou a dvojí kandidaturou. Navrhuje zrušit stávající systém, 
avšak zachovat formální prohlášení občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky daného státu, 
že vykonají své právo volit a kandidovat pouze v jednom členském státě. Evropský parlament 
(zpráva Andrewa Duffa) podpořil zjednodušující přístup, avšak navrhuje zrušit stávající zákaz 
kandidovat ve více členských státech, pokud země bydliště povoluje vícečetné kandidatury.
Evropský parlament má také v úmyslu dbát na to, aby země bydliště nebyla automaticky 
povinna zakázat volbu občanovi, který pozbyl volební práva v jiném členském státě. V obou 
těchto případech musí být věcí dotčeného státu, aby na základě svých vnitrostátních právních 
předpisů případ od případu rozhodl. Zákaz kandidovat či vykonat své volební právo 
v členském státě původu nesmí vést k obecnému zákazu ve všech členských státech. Členský 
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stát bydliště může stanovit, že občané Unie, kteří byli zbaveni práva být voleni nebo práva 
volit podle právních předpisů členského státu původu, nemohou toto právo uplatňovat 
v členském státě bydliště při volbách do Evropského parlamentu, pokud by byli za stejný 
přečin a stejným způsobem zbaveni tohoto práva podle vnitrostátních právních předpisů 
tohoto státu.

Výbor pro ústavní záležitosti ve stejné věci zahájil diskusi o návrhu změny aktu ze dne 20. 
září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách.
Návrh zprávy pana Andrewa Duffa byl předmětem několika názorových výměn ve Výboru, 
avšak nebyl do konce volebního období přijat. 

Participativní demokracie, jež kromě politické reprezentativnosti a účasti na evropských 
volbách má usilovat o diskusi a přímější vliv občanské společnosti, pokud jde o evropskou 
strukturu, rovněž mobilizovala úsilí Evropského parlamentu, který se zabýval a vypracoval 
návrhy, jež mohou podpořit diskusi mezi všemi občany. Usnesení o perspektivách rozvoje 
občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (zpráva Genowefy Grabowské) připomíná 
úlohu, jakou hraje občanská společnost v procesu evropské integrace, a zdůrazňuje, že 
k uskutečnění politických cílů a záměrů EU je zapotřebí široká veřejná diskuse, účinnější 
občanský dialog a posílení politického uvědomění. Evropský parlament požaduje organizaci 
fór, které se alespoň jednou ročně konají za účasti Parlamentu a zástupců občanské 
společnosti v daném členském státě, jakož i pravidelná setkání občanské společnosti a členů 
Komise. Rada by měla usnadnit a zjednodušit přístup ke své práci a orgány EU se vyzývají, 
aby za tímto účelem vedly aktualizované rejstříky všech relevantních nevládních organizací. 
Poslanci obhajují uzavření interinstitucionální dohody, jež by stanovila závazné pokyny 
s ohledem na jmenovávání zástupců občanské společnosti, metody organizování konzultací 
a jejich financování. Komise je vyzvána, aby předložila nový návrh, který stanoví status 
evropských sdružení, a aby tak evropským organizacím občanské společnosti poskytla oporu 
společného právního základu. Evropský parlament vítá posílení zastupitelských 
a participativních demokratických prvků, které přináší Lisabonská smlouva zavedením tzv. 
občanské iniciativy.

Výbor pro ústavní záležitosti kromě toho vyzval Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost neprodleně předložila návrh jednoznačného, jednoduchého a v praxi snadno 
uplatnitelného nařízení k provedení této iniciativy (zpravodajka Sylvia-Yvonne 
Kaufmannová)1. Návrh by měl obsahovat praktické prvky související s definicí občanské 
iniciativy, které zabrání tomu, že bude zaměňována s petičním právem. Příloha zprávy 
obsahuje doporučení Komisi a poslanci prohlašují, že se ihned po přijetí tohoto nařízení 
začnou zabývat vytvořením účinného systému sledování postupu občanské iniciativy. Zpráva 
doporučuje, aby pro platnost občanské iniciativy byla nezbytná podpora nejméně 1/500 
obyvatelstva nejméně ve čtvrtině členských států. Občanské iniciativy se může účastnit každý 
občan Unie, který má v souladu s právními předpisy svého členského státu volební právo. 
Občanská iniciativa má tyto fáze: oznámení iniciativy, shromažďování projevů podpory, 
předložení iniciativy, stanovisko Komise, ověření skutečnosti, zda je požadovaný právní 
předpis v souladu se smlouvami. V první fázi Komise ověří formální přípustnost občanské 
iniciativy a rozhodne o ní do dvou měsíců. Lhůta pro shromažďování projevů podpory je 
jeden rok a počíná běžet od prvního dne třetího měsíce, který následuje po vydání rozhodnutí 

                                               
1 Tato zpráva nebyla posouzena plénem a nebylo o ní v plénu hlasováno, záznam se opírá o výsledky 

hlasování ve výboru.
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o oznámení občanské iniciativy, přičemž každý projev podpory může být před uplynutím 
lhůty pro shromažďování projevů podpory odvolán. Komise následně ověří, zda je předložená 
občanská iniciativa reprezentativní, a rozhodne do dvou měsíců. V další fázi Komise do tří 
měsíců podrobně posoudí věcný obsah iniciativy. V zájmu transparentnosti zpráva stanoví, že 
se Komise může začít zabývat obsahem žádosti podané v rámci občanské iniciativy teprve po 
předložení zprávy o financování iniciativy včetně zdrojů tohoto financování (zpráva 
o transparentnosti).

Problematika účasti občanů na evropské struktuře byla rovněž předmětem úvahy Výboru pro 
ústavní záležitosti, která se v rámci zprávy pana Andrzeje Wielowieyskiho zabývala příčinami 
a zaměřila se na hledání cest ke zmírnění krize legitimity, jež jde napříč evropskou strukturou. 
Bylo zorganizováno pracovní setkání, avšak Výbor raději nepřijal zprávu na toto téma před 
koncem volebního období.

Úloha, kterou hrají zájmové skupiny při přijímání rozhodnutí se postupně zvětšuje a Evropský 
parlament ve svém usnesení k vytvoření rámce pro činnost zástupců zájmových skupin 
(lobbistů) v evropských orgánech (zprávy Alexandera Stubba a Inga Friedricha) uznává 
jejich zásadní úlohu v otevřeném a pluralistickém dialogu, na němž je demokratický systém 
založen. Usnesení trvá na nezbytné transparentnosti, jež je zcela nezbytným předpokladem 
legitimity Unie a důvěry jejích občanů a které je zapotřebí jak pro orgány, tak pro lobbisty, a 
vítá návrh Komise vytvořit strukturovanější rámec pro činnost zástupců zájmových skupin a
zřízení „jednoho registračního místa“, kde by se lobbisté mohli zaregistrovat. Evropský 
parlament vyzývá k přijetí interinstitucionální dohody o společném povinném rejstříku, nebo 
alespoň ke vzájemnému uznání samostatných rejstříků. Bere také na vědomí návrh kodexu 
chování, který předložila Komise; připomíná, že Parlament již takový kodex má více než 10 
let, a vyzývá ji, aby s Parlamentem projednala vytvoření společných norem. Za tímto účelem 
navrhuje ustavit společnou pracovní skupinu s cílem vyhodnotit dopady společného rejstříku. 
Zdůrazníme ještě, že usnesení vyzývá k větší transparentnosti meziskupin, jež nelze v žádném 
případě považovat za orgány Parlamentu

V oblasti regulace představuje nejdůležitější změnu všeobecná revize jednacího řádu 
Parlamentu (zpráva Richarda Corbetta), jejímž cílem je přizpůsobit jednací řád rozhodnutím 
pracovní skupiny pro reformu Evropského parlamentu a zároveň připravit tento orgán na 
vstup Lisabonské smlouvy v platnost. V době redakční uzávěrky tohoto dokumentu je nutné 
ještě tento dokument schválit ve Výboru, než bude předmětem diskuse a hlasování v plénu.

Kromě této zprávy Evropský parlament přijal v průběhu celého volebního období změny 
týkající se specifičtějších aspektů jednacího řádu. Přijal tak článek o opravách, jehož 
formulace umožňuje zahrnout všechny druhy chyb, ať jsou jazykové či věcné povahy, ať k 
nim došlo v rámci legislativního či nelegislativního postupu nebo v interinstitucionální dohodě 
v průběhu přezkumu (zpráva Richarda Corbetta). Ve jiné zprávě (zpráva Gérarda Onesty), 
Evropský parlament změnil kodex chování svých poslanců ve snaze zabránit některým 
extrémním formám veřejných vystoupení v Parlamentu, jež mohou z parlamentní diskuse 
učinit velmi nelichotivou záležitost (zejména ústní interpelace, spory…), aniž by však narušil 
svobodu projevu v Parlamentu či dokonce případnou živost diskuse v jednacím sále.  Články 3 
a 4 o ověření pověřovacích listin a trvání poslaneckého mandátu byly změněny (zpráva 
Pahora Boruta) v důsledku změny aktu ze dne 20. září 1976 a s cílem upřesnit ustanovení 
umožňující Parlamentu reagovat na možné případy zjevné neslučitelnosti, aby se mohl scházet 
v kompletním složení již od ustavující schůze. Požadavek zjednodušit právní předpisy 
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Společenství vedl Evropský parlament (zpráva Marie-Line Reynaudové) ke změně článku 80 
svého jednacího řádu, který se týká kodifikace právních předpisů Společenství, a k přijetí 
nového článku, jenž stanoví postup přezkumu návrhů na přepracování. Tyto změny 
konkretizují politickou vůli Parlamentu více přispět k úsilí o obnovení procesu zjednodušení 
v rámci iniciativy „Lepší právní předpisy“.   Opravou (zpráva Inga Friedricha) článku 139 
jednacího řádu Evropský parlament prodloužil do konce volebního období odchylná opatření 
stanovená v oblasti zajišťování (v dostatečném počtu) tlumočníků a překladatelů ve všech 
úředních jazycích Evropské unie. Parlament však potvrzuje, že politika plné 
mnohojazyčnosti zůstává základním cílem Unie a zásadně také v něm uplatňovaným 
pravidlem. Cílem změny čl. 201 odst. 1 je umožnit předsedům výborů konzultovat příslušný 
výbor v případě pochybnosti, pokud jde o uplatňování či výklad jednacího řádu (zpráva 
Richarda Corbetta). Evropský parlament změnil svůj jednací řád s ohledem na statut 
poslanců, který vstoupí v platnost v roce 2009 (zpráva Inga Friedricha). K tomuto datu bude 
právní úprava nákladů a příspěvků poslanců založena na článcích 9 až 23 a článcích 27 a 28 
statutu poslanců, a ne již na právu Parlamentu stanovit pravidla své vnitřní organizace. Druhá 
série změn se týká možnosti poslance podat návrh aktu Společenství v rámci práva iniciativy 
Parlamentu. Je tak stanoveno, že se návrh předá předsedovi Parlamentu, který jej postoupí 
příslušnému výboru k posouzení, přičemž tento výbor rozhodne o dalším postupu. Změny 
procesního charakteru jsou také stanoveny v oblasti překladu pozměňovacích návrhů a do 
přílohy jednacího řádu se vkládá nový bod upravující „osobní střety zájmů“. Článek 29, jenž 
stanoví složení politických skupin, byl změněn (zpráva Richarda Corbetta) ve snaze zvýšit 
minimální hranici pro vytvoření skupiny na 25 poslanců zastupujících alespoň jednu čtvrtinu 
členských států. Pokud skupina přestane splňovat požadovanou minimální hranici, může 
předseda povolit pokračování její existence do následujícího ustavujícího zasedání 
Parlamentu, pokud poslanci i nadále zastupují nejméně jednu pětinu členských států a skupina 
existuje déle než jeden rok. Cílem změny článku 47 jednacího řádu je stanovit podmínky 
spolupráce mezi přidruženými výbory ve stejné otázce (zpráva Richarda Corbetta). Je 
stanoveno, že zúčastnění předsedové, zpravodaj a navrhovatelé společně určí části textu, které 
spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a dohodnout se na přesných podmínkách 
své spolupráce a že příslušný výbor může přijmout bez hlasování pozměňovací návrhy 
přidruženého výboru, pokud se týkají výlučné působnosti tohoto přidruženého výboru. A 
konečně, v případě dohadovacího řízení musí být v delegaci Parlamentu navrhovatel z 
každého přidruženého výboru. Symboly Unie (vlajka, hymna, heslo, Den Evropy dne 9. 
května) jsou všemi evropskými institucemi používány více než třicet let a oficiálně byly 
Evropskou radou přijaty v roce 1985. Je proto logické, aby Evropský parlament pozměnil svůj 
jednací řád (zpráva Carlose Carnera Gonzaleze) s cílem stanovit podmínky pro používání 
těchto symbolů Evropským parlamentem. Hlavní změny obsažené v rozhodnutí o práci 
v plénu a zprávách z vlastního podnětu (zpráva Richarda Corbetta) vycházejí z návrhů 
vypracovaných pracovní skupinou pro parlamentní reformu. Tyto návrhy mají v zásadě 
technickou povahu a týkají se: reformy postupů týkajících se písemných otázek v Radě či 
Komisi, stanovení nového článku týkajícího se krátkého přednesení zprávy, jenž nevyžaduje 
řádnou rozpravu, zvýšení viditelnosti Parlamentu při diskusích a změny článků týkajících se 
zpráv z vlastního podnětu.

Evropský parlament rovněž přijal několik výkladových rozhodnutí k jednacímu řádu, jež se 
týkají tajného hlasování (zpráva Marie-Line Reynaudové), řešení střetů pravomocí týkajících 
se zejména nelegislativních postupů (zpráva Inga Friedricha), procesních námitek (Jo Leinen), 
písemných prohlášení (zpráva Richarda Corbetta), řízení před Soudním dvorem (zpráva 
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Costase Botopoulose), povinností předsedy (zpráva Joa Leinena), předsednictva výborů 
(zpráva Maura Zaniho), pravomocí výborů (Jo Leinen), usnášeníschopnosti (zpráva Joa 
Leinena), přidružených výborů a postupu souhlasu (zpráva Joa Leinena).
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ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu a o komunikační strategii týkající 
se této Smlouvy (B6-0067/2004) 23

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o 
Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) - Zpráva Íñiga Méndeze De Viga a 
Richarda Corbetta 25

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 k 
institucionálním aspektům Evropského útvaru pro vnější činnost (B6-
0320/2005) 33

- Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la période de 
réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne (2005/2146(INI)) - Rapport Andrew Duff / Johannes 
Voggenhuber 35

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2006 k dalším krokům 
v období reflexe a analýzy budoucnosti Evropy (B6-0327/2006) 42

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o plánu pro 
ústavní proces Unie (2007/2087(INI)) – Zpráva Elmara Broka / Enrique 
Baróna Crespoa 45

-

ab. Listina základních práv

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o schválení 
Listiny základních práv Evropské unie Evropským parlamentem
(2007/2218(ACI)) – Zpráva Joa Leinena 50

-

Annexe: Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne Error! Bookmark not defined.

ac. Lisabonská smlouva a její provádění 

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o svolání 
mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 
Smlouvy o EU) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)) - Zpráva 
Joa Leinena65

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. února 2008 o Lisabonské 
smlouvě (2007/2286(INI)) – Zpráva Richard Corbett / Íñiga Méndeze De Viga

69
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- Zpráva o nové úloze a odpovědnosti Parlamentu při provádění Lisabonské 
smlouvy (2008/2063(INI)) - Zpráva Joa Leinena 76

- Zpráva o rozvoji vztahů mezi Evropským parlamentem a národními 
parlamenty podle Lisabonské smlouvy. (2008/2120(INI)) - Zpráva Elmara 
Broka 88

- Zpráva o dopadech Lisabonské smlouvy na rozvíjení institucionální 
rovnováhy v Evropské unii (2008/2073(INI)) - Zpráva Jeana-Luca 
Dehaeneho 95

-

B. Vztahy s ostatními orgány
ba. Evropská komise
Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 o revizi 
rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí 
(2005/2076(ACI)) - Zpráva Joa Leinena 111

Annexe: Accord-cadre sur les relations entre le Parlement 
européen et la Commission Error! Bookmark not defined.

Obecné směry pro schvalování Evropské komise

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005 o pravidlech pro 
schvalování Evropské komise (2005/2024(INI)) - Zpráva Andrewa Duffa 126

Legislativní návrhy

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. května 2006 o výsledku 
prověření legislativních návrhů v legislativním procesu (2005/2214(INI)) -
Zpráva Sylvie-Yvonne Kaufmannové129

-Postup spolurozhodování

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2007 o přijetí 
společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování (2005/2125(ACI)) - Zpráva Joa Leinena 134

-

Annexe: Déclaration commune sur les modalités pratiques de 
la procédure de codécision (article 251 du traité CE)Error! Bookmark not defined.

Prováděcí pravomoci Komise (postup projednání ve výborech)

- Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. července 2006 o 
návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES 
o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 
(2002/0298(CNS)) – Zpráva Richarda Corbetta 142
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- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2006 o uzavření 
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výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (nový regulační postup 
s přezkumem) (2006/2152(ACI)) - Zpráva Richarda Corbetta 143
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Annexe: Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de 
la Commission Error! Bookmark not defined.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o uzavření 
interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí 
o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech 
pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 
2006/512/ES (2008/2002(ACI)) - Zpráva Monicy Frassoniové 149

-

Annexe: Accord entre le Parlement européen et la Commission 
relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE 
du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par 
la décision 2006/512/CE Error! Bookmark not defined.

bb. Ostatní orgány
Veřejný ochránce práv

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 o přijetí 
rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se mění jeho rozhodnutí 
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obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv 
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Office des publications

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o návrhu 
rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, 
Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru 
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comptes, du Comité économique et social européen et du 
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interinstitucionální dohody o vytvoření rámce pro evropské regulační 
agentury, který předložila Komise (B6-0634/2005) 175

-

- Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 o strategii pro 
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(2008/2103(INI)) - Zpráva Georgiose Papastamkose (Prozatímní vydání)

178
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- Décision du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'adoption d'une 
déclaration commune sur "Communiquer l'Europe en partenariat" 
(2007/2222(ACI))- Rapport Jo Leinen (Edition provisoire) 186
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uzavření interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném 
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- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 o změně 
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6
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Annexe: Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 
mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne 
gestion financière 7
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Návrh usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. října 2004 o postupu ratifikace 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu a o komunikační strategii týkající se této Smlouvy (B6-
0067/2004)
Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu, který odsouhlasily hlavy 
států nebo vlád členských států Evropské unie dne 18. června 20041 na mezivládní 
konferenci, na základě textu navrženého Evropským konventem, a který má být podepsán 
v Římě dne 29. října 2004,

 s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dohoda, které bylo dosaženo dne 18. června 2004, má historický 
význam a je prvním významným politickým aktem rozšířené Evropské unie, který 
pokládá základy obnovené Unie založené na větší demokracii, průhlednosti a efektivitě,

B. vzhledem k tomu, že v roce 2005, šedesát let po skončení druhé světové války a šestnáct 
let od konce rozdělení Evropy, je náš kontinent usmířen ve svobodě a mírovém 
uspořádání, založeném na stále užší hospodářské a politické integraci, jejíž hnací silou 
byla Evropská společenství a následně Evropská unie a její postupné rozšiřování, 

C. vzhledem k tomu, že Ústava by měla být prezentována evropským občanům co nejjasněji, 
nejúplněji a nejsrozumitelněji, včetně jasného vyzdvižení již platných prvků a zdůraznění 
nových ustanovení,

1. předloží stanovisko k  Ústavní smlouvě co nejdříve po jeho podepsání;

2. vyzývá Radu, aby navrhla koordinovaný postup časového plánování národních postupů 
ratifikace a výměny zkušeností s parlamentní kontrolou a kampaněmi před referendem;

3. navrhuje zvolit jako termín, který by byl vhodný pro konání plánovaných referend o 
Ústavě nebo pro její ratifikaci parlamenty ve členských státech, 5. – 8. května 2005, 
neboť toto datum má symbolický význam jak pro mír na našem kontinentu, tak pro 
evropskou integraci;

4. navrhuje, aby byl proces ratifikace ve všech členských státech dokončen v červnu 2006;

5. považuje za zásadní vyzdvihnout v rámci národních postupů  ratifikace evropskou 
dimenzi projektu Ústavy, a to v zájmu zvýšení společného povědomí pro občanskou 
společnost napříč Unií;

6. vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly vhodnou kampaň a komunikační strategii; 
vyjadřuje svou ochotu podílet se na této strategii;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 dokument CIG 87/04.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu 
(2004/2129(INI)) - Zpráva Íñiga Méndeze De Viga a Richarda Corbetta 

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu (dále jen „Ústava“),

- s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve 
znění Jednotného evropského aktu a Amsterdamské smlouvy, Maastrichtské smlouvy 
a Niceské smlouvou,

- s ohledem na Chartu základních práv Evropské unie1,

- s ohledem na prohlášení Evropské rady z Laekenu2,

- s ohledem na svá usnesení3, která položila základy pro Ústavu pro Evropu,

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Zasedání Evropské rady v Laekenu, Laekenské prohlášení o budoucnosti Unie, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 Usnesení ze dne 14.2.1984 o návrhu Smlouvy o založení Evropské unie - Úř. věst. C 77, 

19.3.1984, s. 53., zpravodaj: Altiero Spinelli; 1-1200/1983;
Usnesení ze dne 11.7.1990 o směrech Evropského parlamentu týkajících se návrhu Ústavy pro 
Evropskou unii (Úř. věst. C 231, 17.9.1990, s. 91, zpravodaj: Emilio Colombo; A3-0165/1990;
Usnesení ze dne 12.12.1990 o ústavních základech Evropské unie - Úř. věst. C 19, 28.1.1991, 
s. 65, zpravodaj: Emilio Colombo; A3-0301/1990;
Usnesení ze dne 10.2.1994 o Ústavě Evropské unie - Úř. věst. C 61, 28.2.1994, s. 155, zpravodaj: 
Fernand Herman; A3-0064/1994;
Usnesení ze dne 25.10.2000 o začlenění smluv do Ústavy - Úř. věst. C 197, 12.7.2001, s. 186, 
zpravodaj: Olivier Duhamel; A5-0289/2000.
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- s ohledem na svá usnesení1 připravující předešlé Mezivládní konference a svá usnesení2, 
která hodnotila jejich výsledek těchto konferencí,

                                               
1 Usnesení ze dne 14.3.1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro 

Evropskou unii - Úř. věst. C 96, 17.4.1990, s. 114., zpravodaj: David Martin; A3-0047/1990;
Usnesení ze dne 11.7.1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu pro 
Evropskou unii - Úř. věst. C 231, 17.9.1990, s. 97., zpravodaj: David Martin; A3-0166/1990;
Usnesení ze dne 22.11.1990 o Mezivládní konferenci v rámci strategie Evropského parlamentu 
pro Evropskou unii - Úř. věst. C 324, 24.12.1990, s. 219., zpravodaj: David Martin; A3-
0270/1990;
Usnesení ze dne 22.11.1990 obsahující stanovisko EP ke svolání Mezivládní konference 
o hospodářské a měnové unii a politické unii - Úř. věst. C 324, 24.12.1990, s. 238., zpravodaj: 
David Martin, A3-281/1990;
Usnesení ze dne 17.5.1995 o fungování Smlouvy o Evropské unii s ohledem na Mezivládní 
konferencí v r. 1996 - Provádění a vývoj Unie– Úř. věst. C 151, 19.6.1995, s. 56, zpravodajové: 
Jean-Louis Bourlanges a David Martin; A4-0102/1995;
Usnesení ze dne 13.3.1996 obsahující (i) stanovisko Evropského parlamentu ke svolání 
Mezivládní konference, (ii) hodnocení práce reflexní skupiny a stanovení politických priorit 
Evropského parlamentu s ohledem na Mezivládní konferenci – Úř. věst C 96, 1.4.1996, s. 77, 
zpravodajové : Raymonde Dury a Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996;
Usnesení ze dne 18.11.1999 o přípravě reformy smluv a o následující Mezivládní konferenci –
Úř. věst. C 189, 7.7.2000, s. 222, zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-
0058/1999;
Usnesení ze dne 3.2.2000 o svolání Mezivládní konference–Úř. věst. C 309, 27.10.2000, s. 85., 
zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-0018/2000;
Usnesení ze dne 16.3.2000 o vypracování Charty základních práv Evropské unie – Úř. věst. C 
377, 29.12.2000, s.329, zpravodajové: Andrew Duff a Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000.
Usnesení ze dne 13.4.2000 o návrzích Evropského parlamentu pro Mezivládní konferenci – Úř. 
věst. C 40, 7.2.2001, s. 409, zpravodajové: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen; A5-0086/2000;

2 Usnesení ze dne 16.1.1986 o postoji Evropského parlamentu k Jednotnému aktu, který schválila 
ve dnech 16. a 17. prosince 1985 Mezivládní konference –Úř. věst. C 36, 17.2.1986, s. 144, 
zpravodaj: Altiero Spinelli, A2-0199/1985;
Usnesení ze dne 11.12.1986 o Jednotném evropském aktu - Úř. věst. C 7, 12.1.1987, s. 105, 
zpravodaj: Luis Planas Puchades; A2-0169/1986;
Usnesení ze dne 7.4.1992 o výsledcích Mezivládní konference - Úř. věst. C 125, 18.5.1992, s. 81., 
zpravodajové: David Martin, Fernand Herman; A3-0123/1992;
Usnesení ze dne 19.11.1997 o Amsterdamské smlouvě - Úř. věst. C 371, 8.12.1997, s. 99., 
zpravodajové: Íñigo Méndez de Vigo a Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997;
Usnesení ze dne 31.5.2001 o Niceské smlouvě a o budoucnosti Evropské unie - Úř. věst. C 47 E, 
21.2.2002, s. 108., zpravodajové: Íñigo Méndez de Vigo a António José Seguro; A5-0168/2001;
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- s ohledem na návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu, kterou vzájemnou dohodou přijal ve 
dnech 13. června a 10. července 2003 Evropský konvent, jakož i na sváusnesení 1, která 
připravila a následně zhodnotila práci Konventu,

- s ohledem na stanoviska k Ústavě, která zaujal Výbor regionů2 dne 17. listopadu 2004 
a Evropský hospodářský a sociální výbor3 dne 28. října 2004 na žádost Evropského 
parlamentu4,

- s ohledem na názory, které vyjádřili zástupci regionálních sdružení, sociálních partnerů 
a platforem občanské společnosti na veřejném slyšení, které se konalo dne 25. listopadu 
2004,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Rozpočtového výboru, Výboru 
pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství, Výboru pro rybolov, 
Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
a Petičního výboru (A6-0070/2004),

vzhledem k těmto důvodům:

A. Evropská unie hrála v průběhu svého vývoje významnou úlohu při vytváření stále se 
zvětšujícího prostoru míru a prosperity, demokracie a svobody, spravedlnosti 
a bezpečnosti,

B. Ústava konsoliduje dosažené pokroky a přináší významná zlepšení, která jsou nezbytná 
k udržení a rozšiřování schopnosti Unie o dvaceti pěti a případně více členech jednat 
účinně doma i v zahraničí,

C. úsilí, které ke vzniku Ústavy vynakládal Evropský parlament už od prvních přímých 
voleb, bylo korunováno úspěchem Konventu, který vypracoval návrh na základě 
demokratického, reprezentativního a průhledného postupu, jenž zcela prokázal svou 
účinnost, a přihlédl k příspěvkům evropských občanů, což vedlo ke konsensu, který 
Mezivládní konference ponechala v podstatě beze změny,

D. Ústava, která je kompromisem, jenž musel být přijatelný pro všechny členské státy, 
nevyhnutelně nezahrnula některé návrhy, zejména návrhy Evropského parlamentu 

                                               
1 Usnesení ze dne 29.11.2001 o procesu vytváření Ústavy a o budoucnosti Unie - Úř. věst. C 153 E, 

27.6.2002, s. 310, zpravodajové: Jo Leinen a Íñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001;
Usnesení ze dne 24.9.2003 o návrhu Smlouvy základající Ústavu pro Evropu a stanovisko Evropského 

parlamentu ke svolání mezivládní konference - Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 255, zpravodajové: 
José María Gil-Robles Gil-Delgado a Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003 ;

2 CdR 354/2003 v konečném znění, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
3 CESE 1416/2004, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
4 Body 8.2 a 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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a Konventu, které by podle názoru jejich autorů Unii dále vylepšily a z nichž mnohé stále 
mohou být v budoucnu přijaty,

E. schválení návrhu Ústavy všemi vládami států Evropské unie dokazuje, že všechny 
zvolené vlády členských států považují tento kompromis za základ, na kterém si přejí 
v budoucnu společně pracovat, a bude nutné, aby každá z těchto vlád prokázala 
maximální politické odhodlání pro dosažení ratifikace do 1. listopadu 2006,

F. Ústava byla předmětem občasné kritiky, která zazněla při veřejných diskusích a která 
neodpovídá skutečnému obsahu a právním dopadům jejích ustanovení, neboť Ústava 
nepovede k vytvoření centralizovaného superstátu, neoslabí sociální rozměr Unie, nýbrž 
jej bude posilovat, a neopomíjí historické a duchovní kořeny Evropy, neboť se odvolává 
na evropské kulturní, náboženské a humanistické dědictví,

1. dospívá k závěru, že z obecného hlediska představuje Ústava uspokojivý kompromis 
a obrovské  zlepšení existujících smluv a bude znamenat, až bude uplatněna, viditelný 
přínos pro občany (a Evropský parlament a národní parlamenty jako jejich demokratické 
zástupce), pro členské státy (a jejich regionální a místní orgány) a pro účinné fungování 
institucí EU, a tedy pro Evropskou unii jako celek;

Vyjasnění povahy a cílů Unie

2. je potěšen skutečností, že Ústava lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy mezi 
Unií a členskými státy, zejména z těchto důvodů:

a) složitý soubor evropských smluv je nahrazen jediným a jasnějším dokumentem, 
který stanoví cíle, pravomoci a jejich omezení, nástroje politik a orgány Unie;

b) je potvrzena dvojí legitimita Unie a je jasně stanoveno, že se jedná o unii států 
a občanů;

c) souhrn společných hodnot všech členských států, z nichž Evropská unie vychází 
a které vytvářejí pevné pouto mezi občany Unie, byl výslovně stanoven a rozšířen;

d) cíle Unie a zásady, kterými se řídí její činnost a vztahy Unie s členskými státy, jsou 
jasnější a lépe definované;

e) hospodářská, sociální a územní soudržnost se znovu potvrzuje jako cíl Unie;

f) obsahuje nová ustanovení s obecnou platností, která se týkají vysoké míry 
zaměstnanosti, prosazování rovnosti mužů a žen, odstranění všech druhů 
diskriminace, boje proti sociálnímu vyloučení a prosazování sociální spravedlnosti, 
sociální ochrany, vysoké úrovně vzdělávání, odborné přípravy a zdravotní péče, 
ochrany spotřebitele, prosazování udržitelného rozvoje a respektování služeb 
obecného zájmu;

g) přestane docházet k záměně mezi pojmy „Evropské společenství“ a „Evropská 
unie“, neboť Evropská unie se stane jedinou právnickou osobou a bude mít 
jednotnou strukturu;
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h) zjednoduší a vyjasní se evropské legislativní akty a s nimi související terminologie 
a budou se používat srozumitelnější pojmenování: „evropské zákony“ a „evropské 
rámcové zákony“ nahradí současný systém více typů aktů (nařízení, směrnice, 
rozhodnutí, rámcová rozhodnutí atd.);

i) poskytuje záruky, že se Unie nikdy nestane centralizovaným a všemocným 
„superstátem“:

- silný důraz na decentralizaci obsažený v hesle „jednotná v rozmanitosti“,

- závazek „ctít národní identitu členských států, která spočívá v jejich 
základních politických a ústavních systémech, včetně regionální a místní 
samosprávy“,

- zásady svěřených pravomocí (na základě této zásady má Unie pouze ty 
pravomoci, které ji svěřily členské státy), subsidiarity a proporcionality,

- účast samotných členských států na systému rozhodování Unie a na 
schvalování všech jeho změn,

j) začlenění symbolů Unie do Ústavy zvýší povědomí občanů o orgánech Unie a jejich 
činnosti;

k) doložka o solidaritě mezi členskými státy zajistí, že se občané budou moci 
spolehnout na pomoc všech členských států Unie v případě teroristického útoku, 
přírodní katastrofy nebo pohromy zapříčiněné lidskou činností;

Větší účinnost a posílení role EU ve světě

3. je potěšen skutečností, že vstupem Ústavy v platnost budou moci orgány Unie plnit své 
úkoly efektivněji, a to zejména z těchto důvodů:

a) rozsah oblastí, v nichž budou vlády, které se scházejí v Radě, rozhodovat 
kvalifikovanou většinou a ne jednomyslným hlasováním, je výrazně rozšířen; tento 
faktor má zásadní význam, má-li Unie s dvaceti pěti členskými státy fungovat, aniž 
by byla její činnost blokována používáním práva veta;

b) předsednictví Evropské rady sbude trvat dva a půl roku namísto rotačního systému 
půlročního předsednictví;

c) po roce 2014 se sníží počet členů Komise a tyto funkce budou členské státy 
obsazovat na základě spravedlivého systému rotace;

d) výrazně se zvýší viditelnost Unie a posílí se úloha Unie jako celosvětového činitele:

- funkce vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku a funkce 
komisaře pro vnější vztahy - dvě funkce, které se překrývají a působí zmatek -
budou sloučeny do jediné funkce ministra zahraničních věcí Unie, který bude 
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místopředsedou Komise, bude předsedat Radě pro zahraniční věci a bude 
moci hovořit jménem Unie v záležitostech, které jsou předmětem společného 
postoje Unie,

- bude existovat jednotný útvar pro vnější činnost s odpovědností ministra 
zahraničních věcí, který bude úzce spojen s Komisí a povede k posílení 
společenství Evropy,

- přidělení právní subjektivity Unii, jako tomu bylo v případě Evropského 
společenství, posílí postavení Unie v mezinárodních vztazích a umožní Unii 
podílet se na mezinárodních dohodách,

- možnost Unie rozvíjet společné struktury v oblasti bezpečnostní  a zahraniční 
politiky bude posílena, přičemž bude zajištěna potřebná pružnost pro sladění 
rozdílných přístupů členských států k těmto otázkám;

e) bude snížen počet legislativních nástrojů Unie a počet postupů pro jejich přijímání, 
vyjasní se rozdíl mezi nástroji zákonodárné a výkonné moci;

f) činnost v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se bude řídit účinnějšími postupy 
s cílem dosáhnout konkrétního pokroku, pokud jde o otázky spravedlnosti , 
bezpečnosti a přistěhovalectví;

g) v několika dalších oblastech se usnadní používání úspěšné metody Společenství, 
jakmile k tomu bude politická vůle;

h) vznikne větší prostor pro pružné řešení otázek v případě, kdy nejsou všechny 
členské státy ochotny nebo schopny uplatňovat ve stejnou dobu určité politiky;

Více demokratické odpovědnosti

4. je potěšen skutečností, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností Evropské unie 
prostřednictvím zvýšené demokratické odpovědnosti, a to zejména na základě níže 
uvedených opatření:

a) přijetí všech právních předpisů Evropské unie bude podléhat předchozímu 
přezkoumání v národních parlamentech a až na několik výjimek také dvojímu 
schválení národními vládami (v Radě ) a přímo voleným Evropským parlamentem; 
tak vysoká úroveň parlamentní kontroly neexistuje v žádné jiné podobné 
nadnárodní nebo mezinárodní struktuře;

b) všechny návrhy Evropské unie budou včas, předtím než Rada přijme postoj, 
předány národním parlamentům k projednání s ministry a parlamenty budou mít 
také právo vystoupit proti návrhům právních předpisů, pokud se domnívají, že 
přesahují kompetence Unie;

c) Evropský parlament bude mít zpravidla rovnocenné postavení jako Rada při 
rozhodování o právních předpisech Unie;
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d) předsedu Komise bude volit Evropský parlament, čímž vznikne propojení 
s výsledky voleb do EP;

e) ministr zahraničních věcí Unie, kterého jmenuje Evropská rada po dohodě 
s předsedou Komise, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu a Evropské radě;

f) nový rozpočtový postup bude vyžadovat schválení všech výdajů Evropské unie 
Radou i Parlamentem bez jakýchkoli výjimek, čímž se dostanou všechny výdaje 
pod plnou demokratickou kontrolu;

g) uplatňování přenesenýchlegislativních pravomocí Komise bude podléhat novému 
systému společné kontroly Evropského parlamentu a Rady, který umožní těmto 
orgánům zamítnout rozhodnutí Komise, se kterými nesouhlasí;

h) agentury, zejména Europol, budou pod větší parlamentní kontrolou;

i) při projednávání a přijímání právních předpisů Unie budou schůze Rady veřejné;

j) je posílena role Výboru regionů;

k) pokud jde o budoucí změny Ústavy, bude mít také Evropský parlament pravomoc 
předkládat návrhy a Konvent bude projednávat všechny návrhy na změny, pokud 
Parlament nerozhodne, že tento krok není nutný;

Více práv občanům

5. je potěšen skutečností, že práva občanů budou posílena v důsledku následujících opatření:

a) začlenění Charty základních práv do části II Ústavy, jež znamená, že všechna 
ustanovení právních předpisů EU a veškerá opatření orgánů EU nebo opatření 
založená na právních předpisech EU musí být v souladu s těmito normami;

b) Evropská unie má přistoupit k evropské Úmluvě o lidských právech, díky čemuž 
bude Unie podléhat stejné vnější kontrole jako členské státy;

c) nová ustanovení zjednoduší účast občanů, sociálních partnerů, reprezentativních 
sdružení a občanské společnosti na projednávání záležitostí týkajících se Unie;

d) zavedením evropské občanské iniciativy budou mít občané možnost předkládat 
návrhy k některým otázkám, pokud se domnívají, že uplatňování Ústavy vyžaduje 
právní akt Unie;

e) jednotlivci budou mít lepší přístup ke spravedlnosti, pokud jde o právo Evropské 
unie;

Závěry

6. schvaluje Ústavní smlouvu a bezvýhradně podporuje její ratifikaci;
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7. je přesvědčen o tom, že Ústava poskytne stabilní a trvalý rámec pro budoucí rozvoj 
Evropské unie, který umožní její další rozšiřování a současně zajistí mechanismy pro její 
změnu, bude-li to nutné;

8. vyjadřuje svůj záměr využít nového práva iniciativy, které mu svěřuje Ústava, za účelem 
navrhnutí zlepšení textu Ústavy;

9. doufá, že se všem členským státům Unie podaří úspěšně dokončit ratifikaci do poloviny 
roku 2006;

10. opětovně žádá, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby byli evropští občané jasně 
a objektivně informováni o obsahu Ústavy; vyzývá v této souvislosti evropské instituce 
a členské státy, aby při seznamování občanů s textem Ústavy (ať již s plným zněním nebo 
se shrnutím jejích ustanovení) jednoznačně rozlišovaly prvky, které již platí podle 
stávajících Smluv, a nová ustanovení, která přináší Ústava, a to jak v zájmu poučení 
občanů, tak v zájmu vyjasnění obsahu diskusí; vyzývá je také k tomu, aby uznaly úlohu, 
kterou hrají v diskusích o ratifikaci Ústavy organizace občanské společnosti, a aby těmto 
organizacím umožnily získat dostatečnou podporu pro to, aby mohly do těchto diskusí 
v celé EU zapojit i své příznivce v zájmu aktivní účasti občanů na diskusích o ratifikaci 
Ústavy;

o
o     o

11. pověřuje předsedu Parlamentu, aby předal toto usnesení spolu se zprávou Výboru pro 
ústavní záležitosti vnitrostátním parlamentům členských států, Radě, Komisi a bývalým 
členům Evropského konventu a aby zajistil, že oddělení Parlamentu, a zejména jeho 
informační kanceláře, budou podávat podrobné informace o Ústavě a o postoji 
Parlamentu k Ústavě.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 k institucionálním aspektům 
Evropského útvaru pro vnější činnost (B6-0320/2005)
Evropský parlament,

- s ohledem na prohlášení č. 24 konference zástupců vlád a členských států ke článku III-
296 Smlouvy o Ústavě pro Evropu uvedené v dodatku k závěrečnému aktu mezivládní 
konference o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ze dne 29. října 20041;

- s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 16. a 17. prosince 2004, zvláště na body 
71–73;

- s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě 
pro Evropu, zvláště na bod 3 písmeno d)2;

- s ohledem na slyšení před Výborem pro ústavní záležitosti ze dne 15. března 2005;

- s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení o institucionálních aspektech „Evropského 
útvaru pro vnější činnost“ položenou Komisi za Výbor pro ústavní záležitosti (dokument 
O-0054/05);

- s ohledem na odpověď, jíž Komise na zasedání dne 11. května 2005 otázku zodpověděla, 
a na následující rozpravu;

- s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu;

A. vzhledem k tomu, že vytvoření budoucího Evropského útvaru pro vnější činnost (EÚVČ) 
je velmi důležité pro větší soudržnost, zviditelnění a účinnost zahraničních vztahů Unie,

B. vzhledem k tomu, že generální tajemník Rady a vysoký představitel pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku a Komise společně předloží na zasedání Evropské rady 
v červnu 2005 zprávu o pokroku při přípravě EÚVČ,

C. vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se Evropský parlament a Komise včas shodly na 
zásadních otázkách týkajících se vytvoření EÚVČ,

1. připomíná Komisi, že rozhodnout o zřízení EÚVČ je možné pouze s jejím souhlasem 
a vyzývá ji, aby se při přípravě na jeho vytvoření svou celou institucionální vahou 
zasadila o zachování a další rozvoj modelu Společenství v oblasti zahraničních vztahů 
Unie;

2. je přesvědčen, že EÚVČ musí být organizačně, administrativně a z hlediska rozpočtu 
začleněn jako jedna ze služeb Komise, přičemž řídící pravomoci ministra zahraničních 
věcí, který je zároveň místopředsedou Komise, zaručí, že tato služba – jak to vyplývá 
z Ústavy – bude v oblasti „klasické“ zahraniční politiky (SZBP a SBOP) vázána 

                                               
1 Úř. věst. C 310, 16.12.2004, s. 420.
2 Přijaté texty, P6_TA(2005)0004.
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rozhodnutími Rady a v oblasti vnějších vztahů Společenství bude podléhat rozhodnutím 
kolegia Komise;

3. vyzývá Komisi, aby příští návrhy byly v souladu s ustanoveními uvedenými v Ústavě 
a aby v duchu jednání Konventu o Ústavě zachovávaly následující zásady:

a) personál EÚVČ by měli v přiměřeném a vyváženém poměru tvořit úředníci, které 
vyslala Komise, sekretariát Rady a národní diplomatické služby;

b) vytvoření EÚVČ by mělo zajistit jednotné působení Unie v rámci zahraničních 
vztahů; do EÚVČ se musí převést zejména služby, které se otázkami SZBP 
zabývají v užším smyslu, a úředníci delegací ve vedoucích funkcích;

c) není nutné odejmout zahraniční kompetence všem generálním ředitelstvím Komise; 
ve zprávě o pokroku předložené Evropské radě by měl být k diskusi předložen 
model pro příslušná oddělení (zejména GŘ pro obchod, rozvoj a rozšíření, Úřad pro 
spolupráci EuropAid, Úřad pro humanitární pomoc, služby GŘ pro hospodářství 
a finance, kterých se věc týká);

d) stávající delegace Komise a kontaktní místa Rady ve třetích zemích by se měly 
sloučit a vytvořit „velvyslanectví Unie“ a být pod vedením pracovníků EÚVČ, jež 
podléhají pokynům a kontrole ministra zahraničních věcí, avšak administrativně by 
měly být začleněny jako služby Komise, což však nevylučuje, aby jiná generální 
ředitelství Komise nebo Parlamentu vyslala do těchto delegací odborné pracovníky;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, 
témata a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii (2005/2146(INI)) – Zpráva 
Andrewa Duffa / Johannese Voggenhubera

Evropský parlament,

- s ohledem na Niceskou smlouvu,

- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu,

- s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu1,

- s ohledem na prohlášení hlav států a předsedů vlád ze dne 18. června 2005 k ratifikaci 
Smlouvy o Ústavě pro Evropu ze zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. června 2005,

- s ohledem na Smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii,

- s ohledem na stanoviska k období reflexe předložená Výborem regionů dne 13. října 
20052 a Evropským hospodářským a sociálním výborem dne 26. října 20053 na žádost 
Parlamentu4,

- s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ze dne 15. a 16. prosince 2005;

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru 
pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní 
záležitosti, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví (A6-0414/2005),

vzhledem k tomu, že

A. Smlouva o Ústavě pro Evropu byla podepsána hlavami států a předsedy vlád pětadvaceti 
členských států Evropské unie dne 29. října 2004 a znovu ji potvrdila Evropská rada ve 
svém prohlášení ze dne 18. června 2005,

B. Ústava byla navržena Evropským konventem, který ve srovnání s dřívějšími postupy 
přípravy nových smluv dosáhl vyššího stupně otevřenosti, pluralismu a demokratické 
legitimity,

C. Evropský parlament schválil Ústavu ve svém usnesení ze dne 12. ledna 2005 více než 
dvoutřetinovou většinou jako „uspokojivý kompromis a obrovské zlepšení existujících 
smluv … [který] poskytne stabilní a trvalý rámec pro budoucí rozvoj Evropské unie, který 

                                               
1 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 CdR 250/2005 konec, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
3 CESE 1249/2005, dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
4 Body 9.1 a 9.2, P6_PV(2005)09-06.
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umožní její další rozšiřování a současně zajistí mechanismy pro její změnu, bude-li to
nutné“,

D. cílem reforem, o nichž Smlouva o Ústavě pro Evropu pojednává, je mimo jiné vyřešení 
dopadů rozšíření Unie ze dne 1. května 2004 a úspěch tohoto a budoucích rozšíření bude 
ohrožen, nebude-li Ústava ratifikována,

E. třináct členských států1, které představují většinu obyvatelstva Unie, od té doby Ústavu 
ratifikovalo v souladu s jejich ústavními předpisy, ve Španělsku a Lucembursku pomocí 
referenda,

F. Francie a Nizozemsko po referendech pořádaných ve dnech 29. května 2005 a 1. června 
2005 Ústavu odmítly ratifikovat, což vedlo k pozastavení ratifikačního procesu ve většině 
ze zbývajících deseti členských států,

G. podle článku 48 Smlouvy o Evropské unii nevstoupí Ústava v platnost, pokud a dokud 
nebude ratifikována všemi členskými státy,

H. prohlášení 30 přiložené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu uvádí, že „pokud po dvou letech 
od podpisu smlouvy o Ústavě pro Evropu tuto smlouvu ratifikovaly čtyři pětiny 
členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, 
bude se touto otázkou zabývat Evropská rada“,

I. je nezbytné respektovat rozhodnutí jak těch členských států a jejich občanů, které Ústavu 
ratifikovaly, tak i těch, jež ji neratifikovaly, a pečlivě analyzovat důvody negativních 
výsledků ve Francii a Nizozemsku,

J. hlasy proti se jeví spíše jako vyjádření nesouhlasu se současným stavem Unie než jako 
konkrétní námitka proti ústavním reformám, ale výsledkem hlasování proti Ústavě je 
paradoxně zachování současného stavu a znemožnění reformy,

K. Evropská rada tuto analýzu potvrdila ve svém prohlášení ze dne 18. června 2005, když 
poukázala na to, že „tyto výsledky nezpochybňují zájem občanů na budování Evropy“, 
ale že „občané nicméně vyjádřili znepokojení a obavy, které se musí zohlednit“; Evropská 
rada proto rozhodla o „období pro úvahu [které] umožní v každé z našich zemí širokou 
diskusi, do níž se zapojí jak občané, občanská společnost, sociální partneři, národní 
parlamenty, tak i politické strany“; předsedové vlád se shodli na tom, že v prvním pololetí 
roku 2006 přistoupí „k  celkovému hodnocení diskusí v různých členských státech“ 
a dohodnou se „na pokračování ratifikačního procesu“,

L. v uvedeném prohlášení předsedové vlád prohlásili, že ratifikační proces může pokračovat, 
a také se shodli na tom, že původní termín plánovaný pro vstup Ústavy v platnost 
(1. listopadu 2006) bude posunut,

M. Evropská rada však nedefinovala jasně, jakým směrem by se období reflexe mělo ubírat, 
ani nestanovila žádné metody a rámec pro vyvozování závěrů a od té doby se zdá, že jí 
chybí politická vůle i schopnost podněcovat a řídit evropský dialog,

                                               
1 Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 

Rakousko, Slovinsko, Slovensko. 
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N. Evropská rada pověřila v prosinci 2005 Komisi, aby předložila „úplnou, dalekosáhlou 
revizi zahrnující všechna hlediska výdajů EU, včetně SZP, a příjmů, včetně slevy pro 
Spojené království“ v letech 2008/2009;

O. období reflexe zahájily diskuse o kontextu spíše než o znění, o otázkách, jako je 
budoucnost evropského sociálního modelu, vyhlídky evropského hospodářství, rychlost 
rozšiřování, střednědobý rozpočet a jednotný trh služeb, z nichž všechny byly oblastí 
velkého zájmu,

P. Komise zveřejnila svůj příspěvek k období reflexe s cílem obnovit důvěru veřejnosti 
v Evropskou unii tím, že bude podporovat národní diskuse a iniciativy na místní úrovni, 
což by ovšem nemělo všem evropským politickým orgánům bránit v tom, aby učinily 
společné snahy nebo aby v rámci své vedoucí úlohy braly vážně strategický význam 
Ústavy a politickou skutečnost předpokladů, na nichž spočívá úspěch,

Q. je odpovědností národních parlamentů a Evropského parlamentu, aby se v období reflexe 
plně zhostily své úlohy, zejména prostřednictvím řady společných parlamentních fór, 
která „spustí, nasměrují a shrnou“ evropský dialog,1

1. potvrzuje své přesvědčení, že Niceská smlouva nepředstavuje životaschopný základ pro 
pokračování evropského integračního procesu;

2. potvrzuje své odhodlání najít bez zbytečných průtahů ústavní řešení, které posílí 
parlamentní demokracii, transparentnost a právní stát, zakotví základní práva, rozvine 
občanství a zvýší schopnost rozšířené Unie jednat efektivně na poli domácí i zahraniční 
politiky; obává se, že bez tohoto ústavního řešení nebude Unie moci očekávat od svých 
občanů loajalitu, udržovat hybnou sílu integrace či se stát seriózním partnerem pro otázky 
světové politiky; připomíná svou podporu Smlouvě o Ústavě pro Evropu, která tyto cíle 
splní; vyzývá také, aby zasedání Evropské rady v červnu 2006 vyhlásilo stejný závazek 
k ústavnímu řešení pro budoucnost Evropy; 

3. uznává, že ratifikace Ústavy se nyní setkala s potížemi, které mohou být nepřekonatelné, 
nebudou-li přijata opatření, která by utišila obavy vyjádřené ve Francii, Nizozemsku 
i jinde;

4. zdůrazňuje, že po přistoupení Bulharska a Rumunska už nebude možné Unii dále rozšířit 
na základě Niceské smlouvy;

5. připomíná, že politické problémy a institucionální slabiny, které měl Konvent řešit, 
přetrvají – a ve skutečnosti se prohloubí – pokud a dokud nevstoupí v platnost reformy 
obsažené ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu; 

6. bere na vědomí, že mnoho vyjádřených obav se týká spíše obecných a specifických 
problémů v kontextu než samotného znění; domnívá se, že pokud bude dosaženo pokroku 
v těchto otázkách, bude snadnější nalézt řešení v souvislosti se zněním;

                                               
1 XXXIV. zasedání konference COSAC, 10.–11. října 2005.
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7. brání se návrhům vytvořit v průběhu ústavního procesu základní skupiny některých 
členských států; odsuzuje všechny návrhy na vytvoření koalicí některých členských států 
mimo systém EU; připomíná, že rozšířená spolupráce musí přispět k uskutečnění cílů 
Unie, zachování jejích zájmů a posílení integračního procesu a že musí být stále otevřena 
všem členským státům; z tohoto hlediska zdůrazňuje, že případný vznik takové 
spolupráce se nesmí uskutečnit v rozporu se snahami, jejichž cílem je dosáhnout bez 
zbytečného zpoždění Ústavy; 

8. varuje, že při přijetí strategie založené na selektivním uplatňování Ústavy hrozí narušení 
konsenzu, který umožnil vytvoření rovnováhy mezi jednotlivými orgány a členskými 
státy, a tudíž zhoršení krize důvěry;

9. bere na vědomí, že v této fázi existuje pouze omezený počet demokratických reforem, 
které mohou být zavedeny bez změny smluv pouhou změnou jednacího řádu nebo 
interinstitucionální dohody – jako například transparentnost vytváření zákonů v Radě, 
zavedení formy občanské iniciativy, zdokonalení postupu výborů, plné využití 
přechodných ustanovení v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí a přísnější dohled 
každého národního parlamentu nad vládním spravováním záležitostí EU;

10. navrhuje využít současné období reflexe k oživení ústavního projektu na základě rozsáhlé 
veřejné diskuse o budoucnosti evropské integrace; domnívá se, že tento evropský dialog, 
jehož výsledky by neměly být předem odsuzovány, by měl vyjasnit a prohloubit 
konsenzus v otázkách Ústavy a vést současně i k jeho demokratizaci a měl by reagovat na 
kritiku a najít řešení v případech, kdy nebyla splněna očekávání; 

11. vítá počátky široké diskuse o směřování politiky Unie, ale zdůrazňuje, že musí probíhat 
v kontextu překonávání ústavní krize a že definování směrů politiky na úrovni EU musí 
být přímo spojeno s pravidly, pravomocemi a postupy orgánů EU, jakož i s pravomocemi, 
které EU udělily členské státy, a mělo by vymezit otázky, které jsou společné v celé 
Evropě; 

12. navrhuje, aby tento nový dialog, na který by se mělo pohlížet jako na šanci podpořit 
evropskou demokracii, proběhl a byl koordinován v celé Unii, aby byl strukturován podle 
společných témat a v realizovatelných fázích podle schváleného rámce hodnocení a aby 
byl navržen tak, aby vedl k rozhodujícím politickým volbám; 

13. trvá na tom, aby veřejná diskuse probíhala na evropské i národního úrovni; varuje, že 
úzce zaměřené národní diskuse nepovedou ke změně národních stereotypů a že vnucený 
dialog bez jakýchkoliv politických cílů bude nejasný, až prázdný, a způsobí tak šíření 
nespokojenosti mezi evropskými občany;

14. navrhuje, aby Evropský parlament a národní parlamenty společně uspořádaly konference 
– „parlamentní fóra“ – za účelem povzbudit diskusi a krok za krokem vytvářet nezbytné 
politické závěry; vyzve ostatní orgány EU k účasti na těchto fórech;

15. uznává, že pro Evropskou unii a zejména pro Parlament je nanejvýš důležité zabránit 
dalšímu neúspěchu ústavního procesu; proto se zavazuje sehrávat v evropském dialogu 
spolu s národními parlamenty vedoucí úlohu spočívající především v tom, že bude ke 
každé podstatné otázce řešené Unií vydávat tzv. „Evropské listy“, které by mohly sloužit 
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jako společná evropská osnova národních diskusí a které by společně s příspěvky 
národních parlamentů měly sloužit jako základ pro debaty vedené na parlamentních 
fórech;

16. uznává strategický význam toho, aby politické orgány podporovaly aktivní přístup ze 
strany sdělovacích prostředků (zejména televize, tisku a místního rádia) a aby je využily 
za účelem zveřejňování a posilování diskuse;

17. navrhuje, aby se první meziparlamentní fórum konalo na jaře 2006, tedy před červnovým 
zasedáním Evropské rady, aby bylo možné vyslechnout názory poslanců, národních 
i evropských s cílem vypracovat komplexní doporučení pro Evropskou radu k tomu, jak 
by měla Unie postupovat, aby našla východisko z krize;

18. navrhuje, aby první parlamentní fórum vymezilo omezený počet prioritních otázek 
o budoucnosti Evropy a řízení Unie, které by se měly řešit na dalších fórech a v širší 
veřejné diskusi, jako např: 

i) Co je cílem evropské integrace?

ii) Jakou roli by měla Evropa sehrávat ve světě? 

iii) Jaká je budoucnost evropského sociálního a hospodářského modelu v kontextu 
globalizace? 

iv) Jak definujeme hranice Evropské unie?

v) Jak posilujeme svobodu, bezpečnost a spravedlnost?

vi) Jak financujeme Unii?

19. domnívá se, že plodná diskuse o těchto základních tématech přinese nové vyhlídky 
pro evropskou integraci a připraví živnou půdu pro reformu společných politik 
v oblastech, v nichž panují rozpory; 

20. dále se domnívá, že evropský dialog ústavní krizi překoná pouze tehdy, zapojí-li se do něj 
nejen všechny orgány EU, ale i národní a regionální parlamenty, místní samosprávy, 
politické strany, sociální partneři, občanská společnost, akademická obec a sdělovací 
prostředky; v tomto ohledu přisuzuje zvláštní význam praktickým podnětům 
z Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů;

21. požaduje, aby členské státy s pomocí Komise pořádaly širokou řadu veřejných setkání 
a debat ve sdělovacích prostředcích o budoucnosti Evropy - „fóra občanů“ - na národní, 
regionální a místní úrovni, v nichž by se diskutovalo o společně dohodnutých tématech; 
naléhavě žádá sociální partnery a organizace z řad občanské společnosti, aby se do těchto 
debat zapojili; 

22. očekává, že politické strany budou ve svých vnitrostranických diskusích i při volebních 
kampaních klást mnohem větší důraz na evropský rozměr; 
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23. přivítal by petice občanů, které by přispěly k formování těchto debat;

24. naléhavě žádá Unii, aby přikládala mnohem větší význam kulturní a vzdělávací politice 
a uplatnila tak heslo z Ústavy „jednotná v rozmanitosti“;

25. upozorňuje na to, že evropský dialog neproběhne bez adekvátních finančních prostředků;

26. navrhuje, aby závěry období reflexe byly vypracovány nejpozději ve druhé polovině roku 
2007 a aby v tomto období bylo jasně rozhodnuto o dalším postupu s Ústavou;

27. vítá prohlášení německé vlády o jejím záměru převzít během svého předsednictví Rady 
v první polovině roku 2007 iniciativu v otázce procesu ratifikace Ústavy;

28. bere na vědomí, že se Unii teoreticky nabízí řada možností, a to úplné upuštění od 
ústavního projektu, pokračování v ratifikaci nepozměněného současného znění, snaha 
o upřesnění či dodatky k současnému znění, přepracování nebo pozměnění současného 
znění s cílem jeho zlepšení nebo jeho kompletní přepracování;

29. domnívá se, že za kladný výsledek období reflexe by se považovalo to, kdyby stávající 
znění bylo zachováno, ačkoliv k tomu by mohlo dojít pouze za předpokladu, že by bylo 
doplněno o významná opatření, která by ujistila a přesvědčila veřejnost;

30. vítá úmysl rakouského předsednictví Rady předložit cestovní mapu pro období reflexe 
i budoucího ratifikačního procesu obecně;

31. vyzývá členy Evropské rady, aby převzali individuální i kolektivní odpovědnost za vstup 
Ústavy pro Evropu v platnost; trvá na tom, aby více sjednotili obsah i načasování 
národních kampaní a předkládali občanům důkazy o jejich politické vůli a vzájemné 
solidaritě;

32. bere v úvahu „plán D pro demokracii, dialog a diskusi“ (KOM(2005)0494), ale vyzývá 
Komisi, aby neuplatňovala pouze svou komunikační strategii, ale projevila i svůj závazek 
pomoci Unii vymanit se z jejích současných ústavních potíží; 

33. podtrhuje, že Bulharsko a Rumunsko musí být zapojeny do všech výše uvedených 
činností; 

34. vyzývá všechna sdružení a organizace občanské společnosti, aby vstup Ústavy v platnost 
zahrnuly mezi své priority pro diskuse a debaty;

35. v každém případě vyžaduje, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění vstupu Ústavy 
v platnost v průběhu roku 2009;

36. pověřuje svůj Výbor pro ústavní záležitosti, aby dohlédl na období reflexe, zejména 
pokud jde o přípravu parlamentních fór, vypracování pracovních dokumentů 
(„Evropských listů“), shrnutí institucionálních diskusí a diskusí občanů, závěry a návrhy 
činnosti, která z nich může vyplynout; 
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37. v tomto duchu žádá Výbor pro ústavní záležitosti, aby úzce spolupracoval se všemi 
ostatními výbory, které mají přímý zájem na přípravě parlamentních fór a vypracování 
pracovních dokumentů pro tato fóra; 

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení členům Evropské rady, Rady, Komise, 
národních a regionálních parlamentů členských států, Výboru regionů, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, bývalým členům Evropského konventu 
a parlamentům a vládám přistupujících a kandidátských zemí.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. června 2006 k dalším krokům v období 
reflexe a analýzy budoucnosti Evropy (B6-0327/2006)
Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu,

- s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu1, 

- s ohledem na prohlášení ze dne 18. června 2005, které učinily představitelé států a vlád 
o ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu na závěr Evropské rady ve dnech 
16. a 17. června 2005,

- s ohledem na závěry Evropské rady z 15. a 16. prosince 2005,

- s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, témata 
a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii2,

- s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v některých členských státech byla zahájena skutečná diskuse 
o budoucnosti Evropské unie, jíž se účastní političtí aktéři i občané; ze strany Unie 
a zejména ve všech členských státech, které dosud neratifikovaly ústavní smlouvu, však 
všeobecná diskuse zahájena nebyla,

B. vzhledem k tomu, že orgány Evropské unie k této diskusi přispívají pořádáním veřejných 
diskusních fór, a to i těch organizovaných on-line, ve svých pracovních místech a ve 
vybraných místech v členských státech, avšak se současným Plánem D pro demokracii, 
dialog a debatu nebyla dosud v Unii širší veřejnost seznámena, 

C. vzhledem k tomu, že meziparlamentního rozměru nabyla tato diskuse dne 8. a 9. května 
2006na společné schůzi poslanců Evropského parlamentu a národních parlamentů 
členských států Unie,

D. vzhledem k tomu, že existuje naléhavá potřeba, aby s touto diskusí byli seznámeni občané 
ve všech členských státech a zejména v těch, které dosud neratifikovaly ústavní smlouvu 
a před ratifikací plánují konání referenda,

E. vzhledem k tomu, že dne 9. května 2006 došlo ke schválení ústavní smlouvy parlamentem 
Estonska a mohlo by k němu brzy dojít ve Finsku,

F. vzhledem k tomu, že tím by vzrostl počet zemí, které ústavní smlouvu ratifikovaly, na 16, 
dvě země to učinit nemohou kvůli zápornému výsledku referenda a ostatní váhají, zda 
zahájit proces ratifikace nebo v něm pokračovat, takže ve většině zbývajících členských 
států se tento proces ocitl na mrtvém bodě,

                                               
1 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0027.
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1. potvrzuje své odhodlání dosáhnout co nejrychleji ústavního uspořádání Evropské unie a 
potvrzuje rovněž svou podporu Smlouvě o Ústavě pro Evropu;

2. varuje před jakýmikoli pokusy zvrátit celkový kompromis, jehož bylo dosaženo v ústavní 
smlouvě, protože by to vážně zpochybnilo evropský politický projekt a vedlo by to k 
riziku oslabení a rozdělení Unie; proto potvrzuje svůj odmítavý postoj jednak vůči 
postupnému uplatňování částí celého souboru ústavních ujednání, jednak vůči 
okamžitému vytvoření základních skupin určitých členských států, kterým by se obešel 
proces schvalování ústavy v Unii jako celku;

3. na druhé straně podporuje ta demokratická zdokonalení institucionálních postupů, na 
kterých se lze dohodnout na základě stávajících Smluv EU a k nimž patří například 
zlepšení transparentnosti v Radě ministrů, reforma dohody ohledně postupů projednávání 
ve výborech, využívání „přechodu“ ke kvalifikované většině hlasů a spolurozhodování 
v otázkách spravedlnosti a vnitřních záležitostí, zdokonalení kontroly prováděné 
národními parlamenty a zavedení určité formy občanské iniciativy;

4. vyzývá Evropskou radu, aby pokročila od současného období reflexe k období analýzy, 
které trvá až do poloviny roku 2007, s cílem nejpozději do druhé poloviny roku 2007 
dospět k jasnému návrhu způsobu, jak postupovat v otázce ústavní smlouvy;

5. vyzývá Evropskou radu, aby usilovala o získání jasného závazku každého členského 
státu, pokud jde o způsoby a prostředky, pomocí nichž stát chce během prodlouženého 
období reflexe zahájit a vést otevřenou, strukturovanou veřejnou diskusi v celé Unii, která 
se zaměří na klíčové otázky týkající se budoucnosti Evropy;

6. žádá Komisi, aby upravila Plán D pro druhou fázi období reflexe a aby poskytla 
dostatečné financování plánovaných činností;

7. žádá Evropskou radu, aby vyzvala členské státy, které dosud neukončily proces ratifikace, 
aby do konce období reflexe vypracovaly důvěryhodné scénáře, jak zamýšlejí postupovat 
dále;

8. navrhuje, aby Evropská rada vytvořila vhodný rámec, který by, co nejdříve to politický 
kalendář dovolí, umožnil konat konkrétní dialog se zástupci těch zemí, ve kterých mělo 
referendum o ústavní smlouvě záporný výsledek, s cílem prozkoumat, zda a za jakých 
podmínek by pro ně bylo možné obnovit ratifikační proces;

9. vyzývá Evropskou komisi, aby tento přístup podpořila a aby předložila Evropské radě 
plán činnosti pro jeho nejvhodnější provádění;

10. upozorňuje Komisi, že ústavní pořádek je nezbytný pro to, aby se Listina základních práv 
Evropské unie stala právně závaznou, pro uskutečnění evropské demokracie a proto, 
abychom dospěli k operativnější a sociálnější Unii

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala studii nákladů, které vzniknou, pokud ústavní smlouva 
nevstoupí v platnost dne 1. listopadu 2006, jak se původně doufalo
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12. z diskuse s poslanci národních parlamentů členských Unie, která se konala ve dnech 
8. a 9. května 2006 v Bruselu, vyvozuje tyto závěry:

a) nutnost pokračovat v ústavním procesu Evropské unie založeném na myšlence míru 
a solidarity a dalších společných hodnotách byla potvrzena

b) je nepopiratelné, že členské státy Unie by samy nebyly schopné čelit velkým 
výzvám, před kterými Evropa stojí

c) obecně se uznává, že ústavní smlouva by poskytla Evropské unii vhodný rámec pro 
řešení těchto výzev

d) bude třeba provést hlubší analýzu s cílem vypracovat během roku 2007 návrhy, 
které by měly vést k řešení před příštími evropskými volbami

e) meziparlamentní dialog o ústavním procesu, dialog, v jehož rámci jsou Evropský 
parlament a parlamenty členských států partnery, je zásadní a musí pokračovat vítá 
skutečnost, že mluvčí finského parlamentu oznámil konání druhého parlamentního 
fóra v prosinci 2006

f) v tomto ohledu odkazuje na návrhy, které učinil se záměrem, aby diskuse na 
parlamentních fórech byly organizovány tak, aby umožnily intenzivní a živou 
výměnu názorů směřující k dosažení shody ve věci hlavních otázek týkajících se 
budoucnosti Evropy a dalšího postupu;

13. znovu potvrzuje svůj cíl, že nezbytné ústavní uspořádání by mělo být dokončeno v době, 
kdy občané Unie půjdou v roce 2009 k evropským volbám;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, a vládám a 
parlamentům členských států.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o plánu pro ústavní proces Unie 
(2007/2087(INI)) – Zpráva Elmara Broka / Enrique Baróna Crespoa 

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004 
(Ústavní smlouva),

- s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve 
znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy a Smlouvy 
z Nice,

- s ohledem na Laekenské prohlášení o budoucnosti Evropské unie ze dne 
15. prosince 20011,

- s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské 
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské 
republiky, Polské republiky, Slovinské republiky, Slovenské republiky2 k Evropské unii, 
a s ohledem na Smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunské republiky 
k Evropské unii3,

- s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu4,

- s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, témata 
a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii5,

- s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 o dalších krocích pro období reflexe 
a analýzy budoucnosti Evropy6,

- s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2006 o institucionáních aspektech 
schopnosti integrovat nové členské státy do Evropské unie7,

- s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 16.–17. června 2005, 15.–16. června 
2006 a 14.–15. prosince 2006,

- s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady před Parlamentem dne 17. ledna 2007,

- s ohledem na usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. března 
2007 k připomenutí 50. výročí podpisu Římských smluv,

- s ohledem na Prohlášení pro Evropu přijaté Výborem regionů na jeho zasedání dne 

                                               
1 Zasedání Evropské rady v Laekenu, příloha 1, s. 19.
2 Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.
4 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
5 Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
6 Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 267.
7 Přijaté texty, P6_TA(2006)0569.
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23. března 2007,

- s ohledem na Berlínskou deklaraci při příležitosti padesátého výročí podpisu Římských 
smluv dne 25. března 2007,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0197/2007), vzhledem k tomu, 
že:

A. Evropská unie jako první úspěšná zkušenost států a občanů s nadnárodní demokracií čelí 
novým a bezprecedentním úkolům, které společně se změnami, jimiž prošla při svých 
postupných rozšířeních, s rozvojem vnitřního trhu a s globalizací, vyžadují revizi jejích 
základů,

B. Ústavní smlouvu podepsali představitelé států nebo vlád 27 členských států Evropské 
unie, kteří se tím zavázali uspokojivě vyřešit úkoly, jimž čelí Evropská unie jak uvnitř, 
tak na mezinárodní scéně, i úkoly spojené s rozšířením, a to prostřednictvím posílení 
politického rozměru Evropské unie,

C. Ústavní smlouva, zejména její části I, II a IV, byla vypracována metodou Konventu, v 
němž společně zasedali zástupci členských států i přistupujících zemí, Komise, 
Evropského parlamentu a národních parlamentů, kteří představovali většinu, což posílilo 
její legitimitu,

D. část III Ústavní smlouvy je především kodifikací současných Smluv, v nichž Konvent 
provedl některé úpravy a zdokonalení; jde zejména o rozšíření právního základu pro 
spolurozhodování v legislativním postupu ze současných 37 na 86, což je nutno zachovat, 
pokud má být posílena demokracie, transparentnost a účinnost,

E. Ústavní smlouvu dosud v souladu se svými příslušnými ústavními pravidly podepsalo 
osmnáct členských států, které představují dvě třetiny z celkového počtu členských států a 
většinu občanů Evropské unie; zahrnuje to i Španělsko a Lucembursko, které smlouvu 
podepsaly na základě referenda; čtyři další státy prohlásily, že jsou připraveny k 
ratifikaci,

F. Francie a Nizozemsko nedovedly tento proces ke zdárnému konci v důsledku negativního 
výsledku referend uspořádaných v těchto dvou zemích,

G. z veřejné diskuse spojené s ratifikačním procesem Ústavní smlouvy vyplynulo, že 
zdrojem problémů jsou spíše než institucionální inovace některé specifické aspekty 
konkrétních politik; kritizována byla hlavně část III, jež se týká politik a chodu Evropské 
unie, ačkoliv část III obsahuje většinou již platná ustanovení,

H. mnoho pochybností se spíše než k obsahu vztahovalo ke kontextu, přičemž klíčové otázky 
veřejného zájmu, jako např. směrnice o službách na vnitřním trhu1 a finanční rámec, již 
byly mezitím vyřešeny,

                                               
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
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I. Evropská rada se na svém zasedání ve dnech 16.–17. června 2005 rozhodla zahájit na 
základě výsledků referend ve Francii a v Německu období reflexe, během něhož 
dokončilo ratifikaci dalších šest členských států, a Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 15.–16. června 2006 požádala předsednictví, aby se v období před schůzí Evropské 
rady, která se bude konat ve dnech 21.–22. června 2007, zabývalo případnými dalšími 
způsoby překonání této ústavní krize,

J. z veřejné diskuse zahájené během období reflexe jasně vyplývá, že problémy a úkoly, 
jimž čelí Evropská unie a jež byly poprvé nastíněny v Laekenském prohlášení a zabývá se 
jimi Ústavní smlouva, stále nebyly vyřešeny; naopak jsou stále zjevnější a potřeba jejich 
řešení je naléhavější,

K. z parlamentních zasedání pořádaných společně Evropským parlamentem a národními 
parlamenty vyplynulo, že dle obecného mínění by poskytla Ústavní smlouva Evropské 
unii vhodný rámec pro plnění úkolů, kterým čelí, a že pro novou mezivládní konferenci 
by bylo těžké, a možná i nemožné, dohodnout se na návrzích, které by byly buď zásadně 
odlišné, nebo výrazně vyšší úrovně než návrhy předložené v roce 2004,

L. existuje stále naléhavější potřeba poskytnout rozšířené Evropské unii nástroje a 
prostředky umožňující její účinné fungování, posílení jejího postavení ve světě a řešení 
požadavků občanů, pokud jde o problémy jako je např. globalizace, změny klimatu, 
zabezpečení dodávek energie a stárnutí populace,

M. výše zmíněná Berlínská deklarace ze dne 25. března 2007, kterou podepsali předsedové 
Evropské rady, Parlamentu a Komise, stanovila cíl, jímž je „před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2009 postavit Evropskou unii na obnovených společných základech“,

1. potvrzuje svoji podporu obsahu Ústavní smlouvy, jejímž cílem je (jako rozhodující krok) 
dodat Evropské unii její zásadní politickou dimenzi a posílit efektivitu její činnosti, 
podpořit demokratickou kontrolu rozhodovacího procesu Unie, zvýšit průhlednost a 
posílit práva občanů Evropské unie přičemž představuje kompromis odpovídající 
potřebám Evropské unie v současné etapě jejího vývoje;

2. zdůrazňuje, že dvě třetiny členských států Ústavní smlouvu již ratifikovaly a že čtyři další 
státy na nedávném setkání konaném v Madridu z iniciativy vlád Španělska a 
Lucemburska jasně potvrdily svůj závazek zachovat ustanovení uvedená v této smlouvě;

3. bere na vědomí obavy občanů Francie a Nizozemska a diskusi, která proběhla v obou 
zemích;

4. bere na vědomí, že některé další členské státy rovněž vyjádřily obavy, ale vlády 
příslušných zemí podpořily hledání uspokojivých řešení, která by vedla k zachování 
klíčových reforem obsažených v Ústavní smlouvě;

5. připomíná politickou odpovědnost těch členských států, které Ústavní smlouvu 
podepsaly, ale dosud neratifikovaly;

6. znovu potvrzuje svůj závazek dokončit probíhající ústavní proces Evropské unie, který je 
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založen na obsahu Ústavní smlouvy, případně v jiné podobě, ale uvědomuje si potíže, 
které vyvstaly v některých členských státech;

7. v tomto ohledu podporuje úsilí německého předsednictví přimět Evropskou radu, aby se 
na svém zasedání v červnu 2007 zavázala svolat mezivládní konferenci, a určit pracovní 
plán, jehož součástí bude postup, jasný mandát a cíl dosáhnout dohody do konce letošního 
roku;

8. připomíná, že je třeba zaručit rozhodovací pravomoci Evropské unie, účinnost jejích 
politik a jejich naprostou demokratickou legitimitu, přičemž k tomuto cíli nesporně 
přispívá Ústavní smlouva, pokud jde o kontrolu, legislativní postup a postup při přijímání 
rozpočtu, a dále, že je nezbytné posílit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku 
a postavení Evropské unie ve světě, aby mohla ovlivnit určování a provádění kroků 
přijatých v reakci na naléhavé problémy, kterým právě lidstvo čelí;

9. trvá na zachování všech základních zásad obsažených v části I Ústavní smlouvy, včetně 
zásady dvojí povahy Evropské unie jakožto unie států a občanů, nadřazenosti evropských 
právních předpisů, nových aktů a postupů, hierarchie předpisů a Evropské unie jakožto 
právnické osoby; zdůrazňuje, že Ústavní smlouva přináší i jiná významná zlepšení 
v oblastech, jako je konsolidace platných smluv a sloučení jednotlivých pilířů politik, 
výslovné uznání hodnot, na nichž je založena Evropská unie, právně závazný charakter 
Listiny základních práv, posílení účasti občanů na politickém životě Evropské unie, 
vyjasnění kompetencí Evropské unie a členských států a dodržování zásady subsidiarity a 
zvláštní úlohy národních parlamentů v této oblasti, aniž by byla ohrožena institucionální 
rovnováha Evropské unie, jak je zakotveno v protokolu o subsidiaritě; respektování úlohy 
regionálních a místních orgánů;

10. zdůrazňuje, že všechny návrhy na úpravu Ústavní smlouvy musí získat stejnou podporu, 
jako získalo předchozí ustanovení, které má nahradit;

11. prohlašuje, že nepřijme žádný výsledek jednání, který by ve srovnání s Ústavní smlouvou 
vedl ke snížení ochrany občanských práv (trvá zejména na zachování Listiny základních 
práv, a především jejího právně závazného charakteru), omezení demokracie, 
transparentnosti a účinnosti ve fungování Unie;

12. v této souvislosti uznává, že je nezbytné vzít v úvahu klíčové otázky, které byly nastoleny 
během období reflexe a názor, že výše uvedené otázky je možné řešit pouze tehdy, bude-
li Evropa silnější, a nikoli slabší, a vyjasnit ty z nich, kterými se již zabývala Ústavní 
smlouva, jako jsou např.:

- udržitelný rozvoj, zejména boj proti změně klimatu,

- evropská solidarita v odvětví energetiky,

- soudržná migrační politika,

- evropský sociální model v kontextu demografických změn a globalizace,

- terorismus,
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- dialog mezi kulturami,

- účinný společný mechanismus pro koordinaci hospodářských politik v eurozóně 
a současně v souladu se Smlouvami zabezpečení úlohy Evropské centrální banky 
v měnové politice,

- kritéria a postupy Unie v souvislosti s rozšiřováním;

13. domnívá se, že s ohledem na výsledky dosažené Konventem při přípravě návrhu Ústavní 
smlouvy je nezbytné v rámci jakéhokoli způsobu řešení ústavního procesu zachovat 
hlavní zásady parlamentní účasti, spolupráce s občanskou společností a naprosté 
transparentnosti;

14. připomíná, že se Evropský parlament jakožto jediný orgán Evropské unie, který je přímo 
volen občany, musí plnou měrou a na všech úrovních podílet na mezivládní konferenci, 
a to větší měrou než v rámci mezivládní konference v období 2003–2004;

15. dále vyzývá, aby souběžně s aktivní účastí zástupců Evropského parlamentu na 
mezivládní konferenci byla svolána interinstitucionální konference, s cílem zajistit 
informovanost Evropského parlamentu a významně přispět ke konsenzu napříč 
politickým spektrem a k mezinárodní shodě v rámci mezivládní konference;

16. opakuje, že se zavázal zachovat podstatu Ústavy, pokud by se představitelé států nebo 
vlád rozhodli přikročit k podstatné revizi stávajících textů;

17. vyzývá Komisi, aby během nadcházejících jednání plně hrála svou úlohu a připravila 
návrhy na úpravu Ústavní smlouvy, v nichž zohlední témata uvedená v bodě 12;

18. zdůrazňuje, že je zapotřebí prostřednictvím mezivládní konference navázat dialog mezi 
národními parlamenty a příslušnými vládami, Výborem regionů, Evropským 
hospodářským a sociálním výborem, evropskými sociálními partnery, náboženskými 
obcemi a občanskou společností;

19. vyzývá, aby byl ratifikační proces nové Ústavní smlouvy uzavřen do konce roku 2008, 
aby Parlament ustavený v dalších volbách v roce 2009 mohl své funkční období zahájit 
podle ustanovení nové Ústavní smlouvy;

20. žádá, aby všechny členské státy sladily ratifikační postupy a umožnily tak paralelně 
završit ratifikační proces;

21. trvá na tom, aby bylo v souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii vypracováno 
stanovisko ke svolané mezivládní konferenci, které zohlední kritéria uvedená v tomto 
usnesení;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení členům Evropské rady, Komisi, 
národním parlamentům členských států, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o schválení Listiny 
základních práv Evropské unie Evropským parlamentem (2007/2218(ACI)) – Zpráva Joa 
Leinena 

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007,
- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie podepsanou a vyhlášenou v Nice dne 

7. prosince 20001,
- s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2000, kterým schválil návrh Listiny 

základních práv Evropské unie2,
- s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2002 o dopadu Listiny základních práv 

Evropské unie a jejím budoucím statusu3,
- s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2003 o návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

a stanovisko Evropského parlamentu ke svolání mezivládní konference4, zejména bod 4 
tohoto usnesení,

- s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu5, 
zejména bod 5 písm. a) a bod 6,

- s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference: 
stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU)6, zejména na body 8, 12 a 
17 tohoto usnesení,

- s ohledem na čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění upraveném návrhem 
Lisabonské smlouvy schváleným mezivládní konferencí z roku 2007,

- s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0445/2007),
A. vzhledem k tomu, že tím, že návrh Lisabonské smlouvy potvrdil právně závazný status 

Listiny základních práv, umožnil zachování podstatných bodů významného úspěchu, 
který představuje část II Smlouvy o Ústavě pro Evropu,

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament již souhlasil s úpravami Listiny základních 
práv, která byla původně slavnostně vyhlášena v Nice dne 7. prosince 2000, když ve výše 
uvedeném usnesení ze dne 24. září 2003 zhodnotil výsledky činnosti Konventu 
o budoucnosti Evropy a když ve výše zmíněném usnesení ze dne 12. ledna 2005 schválil 
Ústavní smlouvu, která byla výsledkem práce mezivládní konference z roku 2004,

C. vzhledem k tomu, že svým stanoviskem ve  výše zmíněném usnesení ze dne 11. července 
2007 ke svolání mezivládní konference v roce 2007 uvítal skutečnost, že mandát 
mezivládní konference zajistil právně závazný statut Listiny základních práv, zároveň 
však vyjádřil silné obavy  v souvislosti s  Protokolem o uplatňování Listiny základních 

                                               
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. C 223, 8.8.2001, s. 74 (zpráva A.Duffa a J.Voggenhubera).
3 Úř. věst. C 300 E, 11.12.2003, s. 432 (zpráva A. Duffa).
4 Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 255 (zpráva A.Gil-Roblese Gil-Delgada a D. Tsatsose).
5 Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88 (zpráva R.Corbetta a Í. Méndeze de Viga).
6 Přijaté texty, P6_TA(2007)0328 (zpráva J. Leinena).
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práv a svobod Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království, který se snaží omezit 
použitelnost listiny v některých zemích,

D. vzhledem k tomu, že v bodě 17 výše zmíněného usnesení ze dne 11. července 2007 
Evropský parlament zdůraznil svůj záměr pečlivě prozkoumat výsledek mezivládní 
konference z roku 2007, přičemž své stanovisko k Lisabonské smlouvě předloží poté, co 
bude podepsána,

1. schvaluje Listinu základních práv Evropské unie ve znění uvedeném v příloze;

2. uděluje mandát svému předsedovi, aby společně s předsedou Rady a předsedou Komise a 
dříve, než bude podepsána Lisabonská smlouva, listinu slavnostně vyhlásil, a pověřuje jej, 
aby učinil opatření nezbytná k zajištění zveřejnění listiny v Úředním věstníku Evropské 
unie;

3. důrazně vyzývá Polsko a Spojené království k vynaložení veškerého úsilí, aby bylo přece 
jen dosaženo konsenzu, pokud jde o neomezenou použitelnost listiny;

4. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí předsedovi Rady a 
předsedovi Komise.
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PŘÍLOHA

Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské 
unie níže uvedené znění:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Preambule

Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost 
založenou na společných hodnotách.

Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných 
a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách 
demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie 
a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném respektování 
rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich 
veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržitelného 
rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování.

K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, 
sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě 
listiny.

Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která 
vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, 
z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií
a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. 
Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na 
vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod 
vedením prezídia Evropského konventu.

Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve 
vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.
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V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.

HLAVA I

DŮSTOJNOST

Článek 1

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Článek 2

Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.

Článek 3

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti

1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.

2. V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:

a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným
způsobem;

b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;

c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;

d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.

Článek 4

Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Článek 5

Zákaz otroctví a nucené práce

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
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3. Obchod s lidmi je zakázán.

HLAVA II

SVOBODY

Článek 6

Právo na svobodu a bezpečnost

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 7

Respektování soukromého a rodinného života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

2. Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě 
souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem. Každý 
má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.

3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

Článek 9

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které 
upravují výkon těchto práv.

Článek 10

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo 
zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své 
náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, 
bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.

2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu 
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.

Článek 11
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Svoboda projevu a informací

1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory 
a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na 
hranice.

2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Článek 12

Svoboda shromažďování a sdružování

1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými 
na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje 
právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.

2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.

Článek 13

Svoboda umění a věd

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí být 
respektována.

Článek 14

Právo na vzdělání

1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.

2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad 
a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, 
filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními 
zákony, které upravují jejich výkon.

Článek 15

Právo svobodné volby povolání a právo pracovat

1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.

2. Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat 
služby v kterémkoli členském státě.

3. Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají 
nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.

Článek 16
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Svoboda podnikání

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.

Článek 17

Právo na vlastnictví

1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. 
Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, 
které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může 
rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.

2. Duševní vlastnictví je chráněno.

Článek 18

Právo na azyl

Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 
28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouvy“).

Článek 19

Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.

2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné 
nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu 
zacházení anebo trestu.

HLAVA III

ROVNOST

Článek 20

Rovnost před zákonem

Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek 21

Zákaz diskriminace
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1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém 
nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, 
politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 
narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje 
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Článek 22

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.

Článek 23

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za 
práci.

Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch 
nedostatečně zastoupeného pohlaví.

Článek 24

Práva dítěte

1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně vyjadřovat 
své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na 
jejich věk a vyspělost.

2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo 
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže 
by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

Článek 25

Práva starších osob

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely 
se na společenském a kulturním životě.

Článek 26

Začlenění osob se zdravotním postižením

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit 
jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.
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HLAVA IV

SOLIDARITA

Článek 27

Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku

Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné 
informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní 
právní předpisy a zvyklosti.

Článek 28

Právo na kolektivní vyjednávání a akce

Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie 
a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních 
kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně 
stávky.

Článek 29

Právo na přístup ke službám zaměstnanosti

Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.

Článek 30

Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi 
právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.

Článek 31

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost 
a důstojnost.

2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní 
a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

Článek 32

Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci

Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro 
ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, 
a omezené výjimky.
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Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být 
chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich 
bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich 
vzdělávání.

Článek 33

Rodinný a pracovní život

1. Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.

2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na 
ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou 
dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Článek 34

Sociální zabezpečení a sociální pomoc

1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním 
službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, 
závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie 
a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky 
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi.

3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na 
sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly stanovenými 
právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou existenci pro všechny, kdo 
nemají dostatečné prostředky.

Článek 35

Ochrana zdraví

Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek 
stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a provádění všech 
politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Článek 36

Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu

Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává 
a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními 
právními předpisy a zvyklostmi.

Článek 37
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Ochrana životního prostředí

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik 
Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Článek 38

Ochrana spotřebitele

V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

HLAVA V

OBČANSKÁ PRÁVA

Článek 39

Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu

1. Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 
v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným 
a tajným hlasováním.

Článek 40

Právo volit a být volen v obecních volbách

Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má 
bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

Článek 41

Právo na řádnou správu

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.

2. Toto právo zahrnuje především:

a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by 
se jej mohlo nepříznivě dotknout;

b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů 
důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;

c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.

3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním 
řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při 
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výkonu jejich funkce.

4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí obdržet 
odpověď ve stejném jazyce.

Článek 42

Právo na přístup k dokumentům

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském 
státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na 
použitý nosič.

Článek 43

Evropský veřejný ochránce práv

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském 
státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního 
postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při 
výkonu jeho soudních pravomocí.

Článek 44

Petiční právo

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském 
státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.

Článek 45

Volný pohyb a pobyt

1. Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.

2. Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům 
třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.

Článek 46

Diplomatická a konzulární ochrana

Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá 
své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za 
stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

HLAVA VI

SOUDNICTVÍ

Článek 47
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Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených 
tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.

Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým 
a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být 
obhajován a být zastupován.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to 
nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Článek 48

Presumpce neviny a právo na obhajobu

1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným 
způsobem.

2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.

Článek 49

Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, 
nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen 
trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. Pokud poté, co již byl 
trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest.

2. Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo 
spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.

3. Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.

Článek 50

Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin

Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii osvobozen 
nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.

HLAVA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

Článek 51

Oblast použití
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1. Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím 
a subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto 
práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při 
zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách.

2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani
nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve 
Smlouvách.

Článek 52

Rozsah a výklad práv a zásad

1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem 
a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality mohou být 
omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného 
zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.

2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou vykonávána 
za podmínek a v mezích v nich stanovených.

3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá 
uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.

4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných 
členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.

5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními 
a exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států, 
provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro 
účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.

6. K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je 
stanoveno v této listině.

7. Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka 
pro výklad této listiny.

Článek 53

Úroveň ochrany

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv 
a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo 
a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské 
úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

Článek 54
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Zákaz zneužití práv

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet 
činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této 
listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.

Výše uvedený text přebírá, s některými úpravami, listinu vyhlášenou dne 7. prosince 2000 a 
nahrazuje ji s účinkem ode dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

Za Evropský parlament

Za Radu Evropské unie

Za Evropskou komisi
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference: 
stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU) (11222/2007 – C6-0206/2007 –
2007/0808(CNS)) - Zpráva Joa Leinena

Evropský parlament,

- s ohledem na čl. 48 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, na základě kterého Rada konzultovala s 
Parlamentem (C6-0206/2007),

- s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,
- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004 (dále jen 

„Ústavní smlouva“),
- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie podepsanou a vyhlášenou dne 7. 

prosince 2000 v Nice,
- s ohledem na prohlášení z Laekenu ze dne 15. prosince 2001 o budoucnosti Unie,

- s ohledem na Berlínské prohlášení ze dne 25. března 2007 při příležitosti padesátého výročí 
podpisu Římských smluv,

- s ohledem na svá usnesení ze dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu1 a ze dne 7. 
června 2007 o pokračování v ústavním procesu Evropské unie2,

- s ohledem na usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. května 
2007 k pokračování ústavního procesu a na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. června 2007 
k obnovení procesu reformy Evropské unie vydaná před zasedáním Evropské rady ve dnech 
21. a 22. června 2007, 

- s ohledem na společné parlamentní zasedání o budoucnosti Evropy, které se konalo ve dnech 
11. a 12. června 2007 v Bruselu,

- s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. a 
22. června 2007, jež obsahovaly mandát pro mezivládní konferenci,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0279/2007),
vzhledem k tomu, že:

A. dva roky reflexe o budoucnosti Evropy potvrdily, že je třeba zachovat a zlepšit obsah nových 
prvků Ústavní smlouvy v souvislosti s demokracií, účinností a transparentností, aby se tak 
zajistilo řádné fungování Evropské unie a posílila se práva jejích občanů a její úloha ve světě,

B. tento názor široce sdílejí národní parlamenty členských států a Evropský parlament, jejichž 
představitelé vypracovali základ pro tyto nové prvky v Konventu pro přípravu Listiny 
základních práv a v Evropském konventu,

C. Evropská rada v červnu 2007 souhlasila se svoláním mezivládní konference s mandátem 
převést většinu nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě do změn platných smluv,

                                               
1 Úř.věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0234.
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D. tento mandát je velmi přesný, a konferenci tedy umožní, aby se urychleně dohodla na změně 
některých nových prvků obsažených v Ústavní smlouvě, aniž by byla ohrožena její podstata,

E. mandát se však zříká ambice vytvořit jedinou ústavní smlouvu, jež by nahradila stávající 
smlouvy, opouští terminologii, která by umožnila občanům jasně pochopit povahu právních 
aktů Unie, nezachovává soubor symbolů, které by občanům umožnily se s Evropskou unií 
lépe identifikovat, a zahrnuje několik doložek o neúčasti na určitých oblastech, které pro 
konkrétní členské státy představují problém,

F. tento mandát dostatečně neřeší nové výzvy, kterým Unie čelí od podpisu Ústavní smlouvy,

G. jako jediný orgán Unie, který je volen přímo občany, má Evropský parlament povinnost 
postavit se za společný zájem Evropské unie, aby tak posílil budování Evropy a její metodu 
Společenství, jež jsou po více než 50 let zdrojem míru, stability a prosperity;

1. vítá snahu německého předsednictví Rady o dosažení jednomyslné dohody na zasedání 
Evropské rady ve dnech 21.–22. června 2007;

2. bere na vědomí mandát pro mezivládní konferenci, jež byl dohodnut na zasedání Evropské 
rady; vítá jeho přesnost i pevný harmonogram pro dokončení činnosti mezivládní konference 
a vyzývá členské státy, aby neustupovaly od závazků, které učinily na zasedání Evropské 
rady; vyjadřuje kladné stanovisko ke svolání mezivládní konference;

3. lituje však, že tento mandát znamená ztrátu některých důležitých prvků dohodnutých na 
mezivládní konferenci v roce 2004, jako je koncepce ústavní smlouvy, symboly Unie, 
srozumitelné označení právních aktů Unie, jasné prohlášení o nadřazenosti právních předpisů 
Unie a definice Unie jakožto unie občanů a států Evropy, a také velké zpoždění při zavádění 
dalších prvků;

4. vyslovuje obavy ohledně skutečnosti, že tento mandát umožňuje stále větší počet odchylek 
poskytovaných některým členským státům z provádění důležitých ustanovení plánovaných 
smluv a že by tyto odchylky mohly vést k oslabení soudržnosti Unie;

5. lituje, že mandát umožňuje různé redakční úpravy Ústavní smlouvou, které vyvolají dojem 
nedůvěry vůči Unii a jejím orgánům, a vyšlou tak špatný signál pro veřejné mínění; 

6. lituje, že ubývá proevropské vůle a politické odvahy zástupců členských států, a vyjadřuje 
obavu nad vývojem postojů namířených proti evropským myšlenkám solidarity a integrace;

7. zdůrazňuje, že mandát sice umožňuje změnit pojmenování právních aktů, neumožňuje však 
žádné významné změny jejich struktury a hierarchie, a vyjadřuje svůj záměr podrobně 
sledovat způsob, jakým bude tento fakt začleněn do příslušných ustanovení s cílem zaručit 
politickou odpovědnost a ochránit legislativní pravomoci Parlamentu, zejména pokud jde o 
kontrolu delegovaných aktů;

8. vítá nicméně skutečnost, že mandát zachovává mnoho z podstaty Ústavní smlouvy, zejména 
jednotnou právní subjektivitu Unie a zrušení pilířové struktury, rozšíření hlasování 
kvalifikovanou většinou v Radě a spolurozhodování Parlamentu a Rady, prvky participační 
demokracie, právně závazný status Listiny základních práv, posílení soudržnosti vnější 
činnosti Unie a vyváženou institucionální strukturu;
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9. konstatuje, že všechny pozitivní výsledky, jako je posílení demokratických postupů a práv 
občanů, rozšíření pravomocí a definice hodnot a cílů EU, vycházejí výlučně z činnosti 
Konventu o budoucnosti Evropy;

10. vítá skutečnost, že hospodářská a měnová unie byla ve Smlouvě o Evropské unii uznána jako 
jeden z cílů EU;

11. vítá skutečnost, že mandát umožňuje začlenit do smluv některé nové prvky, jako je výslovná 
zmínka o klimatických změnách a solidaritě v oblasti energetiky;

12. připomíná, že se EU před vlastními občany i před celým světem prohlásila za společenství 
hodnot, že nejhlubší jádro tohoto společenství představují základní práva a svobody, že tato 
práva a svobody byly obsáhle vyjádřeny v Listině základních práv a byly při mnoha 
příležitostech uznány orgány EU a všemi členskými státy; pokud nyní jeden nebo více 
členských států požadují možnost Listinu základních práv neuplatňovat, znamenalo by to 
dramatický krok zpět a vážné narušení vnitřní identity EU; naléhavě proto žádá všechny 
členské státy, aby se ještě jednou pokusily tento vnitřní rozpor překonat a dosáhnout nakonec 
konsensu o plné platnosti této listiny;

13. vyzývá mezivládní konferenci, aby dokončila svou činnost do konce roku 2007, aby tak nová 
smlouva mohla vstoupit v platnost v dostatečném předstihu před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2009;

14. vítá zlepšení možností své účasti na mezivládní konferenci na všech úrovních, jak bylo 
dohodnuto na zasedání Evropské rady v červnu 2007;

15. vyhrazuje si právo předložit mezivládní konferenci konkrétní návrhy ke specifickým otázkám 
v rámci působnosti mandátu;

16. bude včas reagovat na výzvu Evropské rady, aby vyřešil otázku svého složení;

17. zdůrazňuje svůj záměr pečlivě přezkoumat výsledek mezivládní konference, aby zhodnotil, 
zda jsou reformy dohodnuté během jednání v uspokojivém souladu s výkladem mandátu;

18. vyzývá členské státy a své vlastní zástupce, aby zajistily plnou průhlednost činnosti 
mezivládní konference, a to zejména zveřejněním všech dokumentů, jež budou na této 
konferenci předloženy k diskusi;

19. opakuje svůj záměr udržovat po dobu revize smluv velmi úzký vztah s národními parlamenty 
a občanskou společností;

20. vyzývá mezivládní konferenci, aby z důvodu průhlednosti zajistila, že výsledky její činnosti 
budou zveřejněny také v podobě návrhu konsolidované verze smluv; 

21. oznamuje své pevné odhodlání předložit po volbách v roce 2009 nové návrhy na další ústavní 
uspořádání Unie v souladu s doložkou o změnách smlouvy1, protože Evropská unie 
představuje společný projekt, který je neustále inovován;

                                               
1 Viz článek IV-443 Ústavní smlouvy.
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22. žádá orgány Unie, aby předložily zvláštní návrhy na opětovné zapojení občanů Unie do 
dialogu během pokračování ústavního procesu;

23. vyzývá svůj příslušný výbor, aby zvážil možnou změnu jednacího řádu EP tak, aby vlajce 
Evropské unie a hymně uvedeným v Evropské ústavě propůjčil při svých činnostech a ve 
svých prostorách oficiální charakter;

24. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, jež představuje jeho stanovisko ke svolání 
mezivládní konference, předal Radě, Komisi, hlavám států nebo vlád, parlamentům členských 
států a Evropské centrální bance.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě 
(2007/2286(INI)) – Zpráva Richard Corbett / Íñiga Méndeze De Viga

Evropský parlament,

- s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 
o založení Evropského společenství, podepsanou dne 13. prosince 2007,

- s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství 
ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy a Niceské 
smlouvy,

- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 12. prosince 20071,

- s ohledem na prohlášení z Laekenu ze dne 15. prosince 2001 o budoucnosti Evropské unie,
- s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu podepsanou v Římě dne 29. října 2004,

- s ohledem na své usnesení ze dne 7. června 2007 o plánu ústavního procesu Evropské unie2 a 
na své usnesení ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference3, 

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,
- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro regionální 

rozvoj, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, 
Rozpočtového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0013/2008),

vzhledem k těmto důvodům:

A. v posledních 50 letech prošla Evropská unie zásadním vývojem a vytvořila prostor míru 
a stability na kontinentu zpustošeném válkou, upevnila demokracii, svobodu a občanská 
práva, zvýšila prosperitu a solidaritu a zlepšila životní podmínky vybudováním největšího 
jednotného trhu na světě se společnými pravidly pro sociální normy, ochranu životního 
prostředí a spotřebitelů a spravedlivou hospodářskou soutěž a s hospodářskou a měnovou 
unií, členským státům umožnila spolupráci při řešení otázek, jejichž význam přesahuje 
hranice jednoho státu, a posílila vliv Evropy na světové dění,

B. existuje zřejmá potřeba reformovat a posílit struktury Unie, aby se tyto úspěchy upevnily a 
aby se zvýšila schopnost Unie sdružující dvacet sedm, a výhledově možná i více, členských 
států fungovat efektivně, což by jí umožnilo řešit nové společné problémy a mít větší 
demokratickou odpovědnost,

C. tato potřeba byla důvodem postupných reforem, jež se už od Maastrichtské smlouvy, která 
vytvořením hospodářské a měnové unie a přechodem od v podstatě hospodářského 
společenství k politické unii znamenala posun v evropské integraci, snažily upevnit 
institucionální strukturu Unie a vedly k prohlášení z Laekenu, které rovněž otevřelo cestu 
k jiné formě reformního procesu, jehož základem již nebyly výlučně mezivládní konference, 
ale metoda konventu,

D. návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu vypracoval Konvent složený ze dvou zástupců každého 
                                               
1 Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0234.
3 Přijaté texty, P6_TA(2007)0328.
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národního parlamentu, 16 poslanců Evropského parlamentu, dvou zástupců Komise a jednoho 
zástupce z každé vlády členského státu, kteří připravili návrh v rámci veřejné diskuse a 
dosáhli konsenzu, který mezivládní konference v roce 2004 v podstatě ponechala beze změny, 
zatímco následná Lisabonská smlouva, která vypustila některé prvky Ústavy, vznikla na 
základě tradičních mezivládních pracovních metod, i když s plnou účastí tří zástupců 
Evropského parlamentu,

E. předchozí snahu reformovat Unii nahrazením Smluv Ústavou podpořila převážná většina 
zvolených zástupců evropských občanů v Evropském parlamentu1 a ratifikovaly ji 2/3 
členských států, ale byla odmítnuta dvěma (Francií a Nizozemskem), a po období reflexe, 
v němž se jasně ukázalo, že nezbytného schválení všemi členskými státy nelze dosáhnout, 
bylo od tohoto přístupu upuštěno a namísto toho byly pozměněny dřívější smlouvy,

F. tento posun, pokud jde o metodu a proces, sice v nové podobě zachoval mnoho z praktických 
úprav institucionální struktury Unie, které si předsevzala, znamenal však zmírnění ambicí a 
vzdání se některých prvků Ústavy, odložení vstupu některých nových mechanismů v platnost 
a začlenění konkrétních opatření specifických pro různé členské státy do Smluv,

G. schválení této smlouvy všemi vládami členských států Unie nicméně ukazuje, že všechny 
zvolené vlády členských států pokládají tento kompromis za základ, na němž by chtěly 
postavit svou budoucí spolupráci a který bude od každé z nich vyžadovat, aby prokázala 
maximální politickou angažovanost v úsilí o zajištění ratifikace této smlouvy do 1. ledna 
2009,

H. je nezbytné, aby byla Lisabonská smlouva ratifikována všemi členskými státy do konce roku 
2008, aby občané mohli ve volbách v roce 2009 volit na základě úplné znalosti nového 
institucionálního rámce Unie

Pozitivní krok pro budoucnost Unie 
1. dospěl k závěru, že jako celek představuje Lisabonská smlouva podstatné zlepšení existujících 

smluv, které Unii přinese větší demokratickou odpovědnost a zlepší její způsob rozhodování 
(posílením úlohy Evropského parlamentu a národních parlamentů), posílí práva evropských 
občanů ve vztahu k Evropské unii a zefektivní fungování orgánů Unie;

Více demokratické odpovědnosti
2. vítá skutečnost, že bude posílena demokratická odpovědnost a rozhodovací pravomoci 

umožňující občanům větší kontrolu činností Unie, a to zejména díky těmto zlepšením:

a) přijímání právních předpisů Evropské unie bude podléhat takové úrovni parlamentní 
kontroly, jaká neexistuje v žádné jiné nadnárodní nebo mezinárodní struktuře:

- veškeré právní předpisy EU budou až na několik výjimek předkládány k dvojímu 
schválení, a to za stejných podmínek Radě (složené z národních ministrů 
odpovědných svým parlamentům) a Evropskému parlamentu (složenému z přímo 
volených poslanců),

- předchozí posouzení všech právních předpisů Unie národními parlamenty bude 
posíleno, neboť parlamenty obdrží všechny evropské legislativní návrhy 
v takovém předstihu, aby je mohly se svými ministry projednat předtím, než 

                                               
1 Pro 500 hlasů, proti 137 a 40 se zdrželo hlasování (Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. ledna 

2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (zpráva Corbetta/Méndeze de Viga), Úř. věst. C 247 E, 
6.10.2005, s. 88).
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k nim Rada zaujme postoj, a získají také právo požadovat nové posouzení návrhu, 
pokud se domnívají, že není v souladu se zásadou subsidiarity;

b) předsedu Komise bude volit Evropský parlament na základě návrhu Evropské rady, který 
zohlední volby do Evropského parlamentu;

c) vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku bude jmenován 
Evropskou radou a předsedou Komise a jakožto člen Komise bude muset v Parlamentu 
podstoupit stejnou proceduru uvedení do úřadu jako všichni ostatní komisaři: vysoký 
představitel musí jako místopředseda Komise při svém uvedení do funkce a při jejím 
výkonu podléhat stejným pravidlům jako kterýkoli jiný komisař;

d) zavádí se nový, jednodušší a demokratičtější rozpočtový proces, který sestává z jediného 
čtení: ruší se rozlišení mezi povinnými a nepovinnými výdaji, čímž je zajištěna úplná 
rovnost Parlamentu a Rady při schvalování celého ročního rozpočtu, a Parlamentu je 
rovněž přiznáno právo udílet souhlas s právně závazným víceletým finančním rámcem;

e) demokratická kontrola legislativních pravomocí svěřených Komisi bude posílena novým 
systémem dohledu, v rámci něhož může Evropský parlament nebo Rada odvolat 
rozhodnutí Komise nebo zrušit svěření těchto pravomocí;

f) souhlas Evropského parlamentu bude nutný pro schválení řady mezinárodních dohod 
podepsaných Unií, včetně dohod týkajících se oblastí podléhajících řádnému 
legislativnímu postupu ve vnitřních politikách Unie;

g) při projednávání návrhů legislativních aktů a hlasování o nich budou zasedání Rady 
veřejná, což umožní občanům sledovat postup svých vlád v Radě;

h) agentury, zejména Europol a Eurojust, budou podléhat větší parlamentní kontrole;
i) Výbor regionů bude moci podávat žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie, funkční 

období jeho členů bude prodlouženo na pět let a jeho vztahy s Evropským parlamentem 
budou jednoznačněji definovány;

j) postup pro změny Smluv bude v budoucnu otevřenější a demokratičtější, jelikož Evropský 
parlament získá pravomoci předkládat návrhy i v tomto směru a každá navrhovaná 
změna bude muset být posouzena konventem, v němž budou zástupci národních 
parlamentů a Evropského parlamentu, pokud se Parlament nerozhodne, že to není nutné; 
zavedou se také nové, zjednodušené postupy pro přijímání změn některých ustanovení 
Smlouvy jednomyslným rozhodnutím se souhlasem národních parlamentů;

Potvrzení hodnot, posílení práv občanů, větší jednoznačnost
3. vítá, že v důsledku níže uvedených zlepšení budou posílena práva občanů:

a) Listina základních práv EU, která stanoví úplný aktualizovaný seznam občanských, 
politických, ekonomických a sociálních práv, se stane právně závaznou; poskytne 
občanům Unie právní jistotu, neboť zajistí, aby všechna ustanovení práva EU a všechny 
kroky podniknuté orgány EU nebo vycházející z práva EU dodržovaly tyto standardy a 
zároveň respektovaly zásadu subsidiarity;

b) Unie si rovněž podá žádost o připojení k Evropské úmluvě o lidských právech, takže 
povinnost dodržovat občanská práva v Unii bude podléhat stejné vnější kontrole jako v 
členských státech;

c) nová ustanovení usnadní účast občanů a reprezentativních sdružení občanské společnosti v 
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diskusích Evropské unie, vycházejíce z jejich významného přínosu při přípravě 
Smlouvy; bude podporován dialog se sociálními partnery a dialog s církvemi, 
náboženskými obcemi a nekonfesními organizacemi;

d) zavedení iniciativy občanů EU poskytne občanům možnost předkládat návrhy v otázkách, 
k nimž je podle jejich mínění nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení 
Smluv;

e) zlepší se soudní ochrana občanů, jelikož pravomoci Soudního dvora se rozšíří na otázky 
týkající se svobody, bezpečnosti a práva i na akty Evropské rady, Evropské centrální 
banky a agentur Unie, a bude také zajištěn snadnější přístup fyzických a právnických 
osob na jednání soudu; 

4. vítá skutečnost, že Smlouva jasněji a viditelněji stanoví hodnoty, které jsou společné všem
členským státům a na nichž je Unie založena, i cíle Unie a zásady, jimiž se řídí její činnost a 
vztahy s členskými státy:

a) jsou jasně vymezeny pravomoci Unie vůči členským státům, přičemž se vychází ze zásady, 
že veškeré pravomoci, které nejsou Smlouvami svěřeny Unii, náležejí členským státům;

b) je kladen větší důraz na politiky, které jsou viditelně ve prospěch občanů: jsou zde nová 
ustanovení s obecnou působností týkající se podpory vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruky přiměřené sociální ochrany, boje proti sociálnímu vyloučení a vysoké úrovně 
všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany zdraví, odstranění všech druhů 
diskriminace a podpory rovnosti žen a mužů; nová ustanovení zvyšují podporu 
udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí, včetně boje proti změně klimatu, 
a ochranu služeb obecného zájmu; hospodářská, sociální a územní soudržnost je znovu 
potvrzena jako cíl EU;

c) skončí nejasnosti s názvy „Evropské společenství“ a „Evropská unie“, protože se Evropská 
unie stane jediným právním subjektem a strukturou;

d) díky doložce solidarity mezi členskými státy mohou občané očekávat, že v případě 
teroristického útoku nebo přírodní či člověkem způsobené pohromy obdrží pomoc 
ze všech částí Unie;

e) je potvrzena specifičnost institucionální organizace Unie, jíž členské státy svěřují některé 
ze svých pravomocí, o nichž se domnívají, že budou lépe vykonávány s použitím 
společných mechanismů, přičemž k vyloučení veškerých pochybností jsou poskytnuty 
dostatečné záruky, že se Unie nestane centralizovaným všemocným „superstátem“:
- povinnost respektovat národní identitu členských států, která spočívá v jejich 

základních politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální 
samosprávy, a základní funkce státu, včetně zajištění územní celistvosti, udržení 
veřejného pořádku a ochrany národní bezpečnosti;

- zásady svěřených pravomocí (podle nichž jsou jedinými pravomocemi Unie ty, 
které jí jsou svěřeny členskými státy), subsidiarity a proporcionality;

- účast samotných členských států v systému rozhodování Unie a schvalování všech 
jeho změn,

- uznání práva kteréhokoliv členského státu, který si to přeje, vystoupit z Unie;

Větší efektivita
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5. vítá skutečnost, že nová smlouva posílí schopnost orgánů EU efektivněji plnit úkoly, a to 
zejména z těchto důvodů:
a) oblasti, v nichž budou zástupci vlád zasedající v Radě rozhodovat kvalifikovanou většinou, 

nikoli jednomyslně, se podstatně rozšíří, což Unii složené z 27 členských států umožní 
fungovat ve více oblastech, aniž by byla blokována právem veta;

b) nový systém dvojí většiny při hlasování usnadní přijímání rozhodnutí v Radě; 
c) Evropská rada se stane plnoprávným orgánem Evropské unie a její předsednictví rotující 

každých šest měsíců bude nahrazeno funkcí předsedy voleného členy Evropské rady na 
dobu dva a půl roku, což umožní větší soulad při přípravě a kontinuitě její práce;

d) počínaje rokem 2014 se počet členů Komise sníží na dvě třetiny počtu členských států, což 
Komisi usnadní práci, a navíc bude ještě zjevnější, že komisaři zastupují evropské 
zájmy, a ne zájmy svých zemí původu, přičemž rovnoprávnou účast všech členských 
států i nadále zajistí systém rotace;

e) významně se zvýší viditelnost a potenciál Unie jako globálního aktéra:
- dvě funkce – vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a komisař pro vnější 

vztahy – které se překrývají a způsobují nejasnosti, budou sloučeny, čímž vznikne 
funkce místopředsedy Komise / vysokého představitele pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, který bude předsedat Radě pro zahraniční věci a bude moci 
jménem Unie jednat o otázkách, k nimž Unie zaujala společný postoj, což zajistí 
větší koherentnost vnější činnosti Unie,

- bude ustavena jednotná služba pro vnější činnost složená z úředníků Komise a 
Rady a národních diplomatických služeb, kterou může Rada zřídit pouze se 
souhlasem Komise a po konzultaci s Parlamentem; tato vnější služba bude řízena 
místopředsedou Komise / vysokým představitelem, měla by být připojena ke 
Komisi a má zajistit větší konzistentnost ve vytváření a provádění zahraniční 
politiky Unie;

- bude posílena schopnost Unie vytvářet společné struktury v oblasti bezpečnostní 
a obranné politiky, mimo jiné začleněním doložky o poskytnutí vzájemné pomoci 
a podpory v případě ozbrojeného napadení, což posílí pocit bezpečí na straně 
občanů, ale současně bude zajištěna i nezbytná pružnost při zohledňování různých 
přístupů členských států k těmto otázkám;

f) budou vyjasněny rozdíly mezi legislativními a výkonnými nástroji a nová definice aktů 
v přenesené pravomoci zjednoduší a zefektivní legislativu Unie;

g) ruší se pilířová struktura, což umožní jednotný postup v různých oblastech činnosti Unie se 
zjednodušenými mechanismy a nástroji, i když specifická povaha zahraniční a 
bezpečnostní politiky vyžaduje specifické postupy v těchto oblastech;

h) činnost v oblasti svobody, bezpečnosti a práva bude mít ambicióznější cíle a účinnější 
postupy, nebude už používat samostatné mezivládní nástroje a postupy a bude podléhat 
soudní kontrole, což je příslibem hmatatelného pokroku v otázkách spravedlnosti, 
bezpečnosti a přistěhovalectví;

i) jsou jasněji definovány cíle a pravomoci Unie v oblasti změny klimatu, práv dětí, evropské 
politiky sousedství, humanitární pomoci, energetiky (včetně odkazu ve Smlouvě na 
solidaritu mezi členskými státy v této oblasti), vesmíru, výzkumu, cestovního ruchu, 
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sportu, veřejného zdraví a civilní ochrany; společná obchodní politika je uznána jako 
oblast ve výlučné pravomoci Unie; 

j) v celé řadě jiných záležitostí bude možné používat účinnější způsoby rozhodování, jakmile 
k tomu bude politická vůle;

k) existuje větší prostor pro flexibilní režimy, pokud některé členské státy nebudou chtít nebo 
moci provádět některé politiky zároveň s ostatními státy;

Obavy
6. uvědomuje si, že všeobecně panuje lítost nad tím, že po výsledcích referend ve Francii 

a Nizozemsku bylo v zájmu nalezení nové shody mezi 27 členskými státy třeba:

- vzdát se ústavního přístupu a některých jeho prvků, např. představy Unie vycházející 
z vůle svých občanů a členských států, jediného a strukturovaného textu, jasnější 
terminologie k označení legislativních nástrojů, zakotvení vlajky a hymny ve Smlouvě a 
označování „vysokého představitele“ jako „ministra zahraničí“;

- odložit provádění důležitých částí nové smlouvy, např. vstupu v platnost nového systému 
hlasování v Radě (doprovázeného zvláštními ustanoveními o odkladu hlasování 
známými jako tzv. ioanninský kompromis), a doplnit do řádného legislativního postupu 
v některých oblastech pravomocí jako „záchrannou brzdu“ určité omezující 
mechanismy;

- začlenit do Smlouvy opatření specifická pro určité členské státy, např. rozšíření ujednání o 
možné účasti na oblast policejní spolupráce a spolupráce v trestních věcech u dvou 
členských států, protokol omezující vliv Listiny základních práv na vnitrostátní právní 
předpisy dvou členských států a přidělení jednoho parlamentního křesla navíc jednomu 
členskému státu jako výjimku ze zásady klesající proporcionality; 

- upravit znění některých částí Smlouvy nebo protokolů a prohlášení k ní připojených, což 
znamenalo neodůvodněný posun k negativnímu tónu, který vyvolává dojem nedůvěry 
vůči Unii a jejím orgánům, a vysílá tak směrem k veřejnosti špatný signál;

Závěry
7. schvaluje Smlouvu a zdůrazňuje, že je nutné, aby ji všechny členské státy Unie ratifikovaly 

včas před jejím vstupem v platnost dne 1. ledna 2009;

8. je přesvědčen, že Lisabonská smlouva bude představovat pevný rámec, který umožní 
v budoucnosti další vývoj Unie;

9. je si vědom toho, že pozměňující smlouva je nepochybně méně přehledná a srozumitelná než 
kodifikovaná smlouva, a proto vyzývá k okamžitému zveřejnění konsolidované verze Smluv 
ve znění uvedeném v Lisabonské smlouvě, jež občanům poskytne přehlednější základní text 
Unie;

10. připomíná svůj požadavek, aby orgány EU a vnitrostátní orgány vyvinuly v souladu se 
zásadou upřímné spolupráce veškeré úsilí k tomu, aby byli evropští občané o obsahu Smlouvy 
srozumitelně a objektivně informováni;

11. pověřuje příslušný výbor, aby připravil nezbytné změny jednacího řádu a posoudil potřebu 
dalších prováděcích opatření;

o



CM\779820CS.doc 75/376 PE423.766v01-00

CS

o  o

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Výboru pro ústavní záležitosti, 
národním parlamentům členských států, Radě, Komisi a bývalým členům Konventu 
o budoucnosti Evropy a aby zajistil, že administrativní útvary Parlamentu, včetně jeho 
informačních kanceláří, budou poskytovat dostatečné informace o postoji Parlamentu ke 
Smlouvě.
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Rapport sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité 
de Lisbonne (2008/2063(INI)) - Rapport Jo Leinen

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne (traité de Lisbonne), signé le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, tels que 
modifiés par l'Acte unique européen et les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Nice,

– vu la Charte des droits fondamentaux du 12 décembre 20071,

– vu la déclaration de Laeken du 15 décembre 2001 sur l'avenir de l'Union européenne2,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé à Rome le 29 octobre 2004,

– vu sa résolution du 7 juin 2007 sur la feuille de route pour la poursuite du processus 
constitutionnel de l'Union3,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale4,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne5,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce 
international, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur 
et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la 
commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement 
rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation, de la 
commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la 
commission des pétitions (A6-0145/2009),

1. Nouvelles politiques

                                               
1 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle que proclamée à 

Strasbourg le 12 décembre 2007.
2 Conseil européen de Laeken, déclaration de Laeken sur l'avenir de l'Union européenne, SN 273/01, 

15 décembre 2001.
3 JO C 125 E du 22.5.2008, p. 215.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0328.
5 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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1.1. Nouveaux objectifs et clauses horizontales

1. se félicite du caractère contraignant que le traité confère à la Charte des droits fondamentaux et 
accueille favorablement la reconnaissance des droits, des libertés et des principes énoncés pour 
tous les citoyens et les résidents de l’Union européenne; souligne qu’il s’engagera à garantir le 
plein respect de la Charte;

2. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et participative qui ressort de 
l'introduction, notamment, de l'initiative dite "citoyenne" (article 11 du traité UE, dans la 
version du traité de Lisbonne (TUE)), qui permet à un million de citoyens et de citoyennes, 
ressortissants de plusieurs États membres, d'inviter la Commission à soumettre une proposition 
en vue d'un acte juridique;

3. se félicite de ce que la protection de l'environnement se soit vu octroyer une place remarquable 
dans l'ensemble des politiques de l'Union européenne et qu'une référence explicite soit faite, à 
l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la version du traité de 
Lisbonne (TFUE), à la lutte contre le changement climatique sur le plan international; souligne 
qu'il devrait continuer à faire pression sur l'Union européenne afin qu'elle joue un rôle moteur 
dans toutes les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement 
planétaire;

4. se félicite de ce que le TFUE établisse un lien entre, d'un côté, la constitution d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice et, de l'autre, le respect des droits fondamentaux et l'ordre 
juridique de l'Union européenne et de ses États membres (article 67 du TFUE);

5. prend en particulier acte de l'objectif visant à instaurer "une économie sociale de marché 
hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de 
protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement" (article 3, paragraphe 3, premier 
alinéa, du TUE), qui relie l'objectif de l'achèvement du marché intérieur avec d'autres objectifs;

6. constate avec satisfaction que l'égalité entre les femmes et les hommes a été intégrée au nombre 
des valeurs (article 2 du TUE) et des objectifs (article 3, paragraphe 3, du TUE) de l'Union;

7. se félicite de ce que, selon l’article 208, paragraphe 1, du TFUE, "[l]a politique de coopération 
au développement de l’Union et celle des États membres se complètent et se renforcent 
mutuellement", tandis que, selon l'article 177, paragraphe 1, actuellement en vigueur, du traité 
instituant la Communauté européenne, "[l]a politique de la Communauté dans le domaine de la 
coopération au développement […] est complémentaire de celles qui sont menées par les États 
membres"; souligne sa responsabilité accrue, vu que l’Union aura à jouer un rôle plus important 
en matière d’initiative de la définition des politiques, ce qui devrait déboucher sur une 
amélioration de la coordination des donateurs et du partage des tâches, ainsi que sur une plus 
grande efficacité de l’aide en vue de "la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté" dans 
le contexte des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD);

8. estime que l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de l'Union (article 3 du 
TUE) complète les objectifs de cohésion économique et sociale et que l'introduction de bases 
juridiques dans ces domaines respectifs accroîtra la compétence du Parlement pour évaluer 
l'impact territorial des grandes politiques de l'Union européenne; constate avec satisfaction que 
le statut particulier des régions ultrapériphériques est confirmé par les articles 349 et 355 du 
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TFUE;

9. se félicite de l'introduction de dispositions horizontales relatives à un niveau d'emploi élevé, à la 
protection sociale, à la lutte contre l'exclusion sociale, à un niveau élevé d'éducation, de 
formation et de protection de la santé humaine, à la lutte contre la discrimination et à la 
protection de l'environnement, qui serviront de principes généraux sous-tendant le processus 
décisionnel de l'Union européenne (articles 9, 10 et 11 du TFUE);

10. salue, en outre, le renforcement de la protection des consommateurs comme question 
transversale intégrée dans l’élaboration et la mise en œuvre des autres politiques de l’Union, 
dans la mesure où cette question transversale trouve désormais une place sensiblement plus 
importante, à l’article 12 du TFUE;

11. se félicite de la disposition relative à la solidarité qui figure expressément à l'article 122 du 
TFUE, par lequel le Conseil peut décider des mesures appropriées, si de graves difficultés 
surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de 
l'énergie;

12. se félicite de ce que l'article 214 du TFUE reconnaisse l'aide humanitaire comme constituant 
une politique de l'Union à part entière; est d'avis que la cinquième partie, titre III, chapitres 1 
(La coopération au développement) et 3 (L'aide l'humanitaire), du TFUE confère une base 
juridique claire pour le développement et l'aide humanitaire, auxquels la procédure législative 
ordinaire s'applique;

13. se félicite, en outre, du renforcement de la compétence de l'Union européenne dans le domaine 
de la protection civile, lui permettant de porter assistance et secours, de manière ponctuelle, 
dans les pays tiers (article 214 du TFUE);

1.2. Nouvelles bases juridiques

14. souligne que l'élargissement de l'action extérieure de l'Union en vertu du traité de Lisbonne, y 
compris la définition de nouvelles bases juridiques et de nouveaux instruments concernant les 
domaines liés à la politique étrangère (action extérieure et politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC)/politique de sécurité et de défense commune), appelle un nouvel équilibre 
interinstitutionnel qui garantisse un contrôle démocratique approprié de la part du Parlement;

15. se félicite que les questions énergétiques soient désormais couvertes par un titre XXI séparé 
dans la troisième partie du TFUE et que les actions relevant de ce domaine disposeront ainsi 
d'une base juridique (article 194 du TFUE); constate, cependant, que, si la procédure législative 
ordinaire est appliquée en règle générale, les décisions sur les choix entre différentes sources 
d'énergie continueront à relever de la compétence des États membres, alors que les mesures 
fiscales dans ce domaine continueront à nécessiter la seule consultation du Parlement européen;

16. prend acte avec satisfaction des valeurs partagées de l'Union en ce qui concerne des services 
d'intérêt économique général et accueille favorablement la base juridique permettant de définir 
les principes et les conditions régissant la fourniture de services d'intérêt économique général 
selon la procédure législative ordinaire (article 14 du TFUE et protocole n° 26 sur les services 
d'intérêt général);

17. estime que les modifications opérées par le traité de Lisbonne dans le domaine de la politique 
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commerciale commune (PCC) (articles 206 et 207 du TFUE) contribuent, dans l'ensemble, au 
renforcement de sa légitimité démocratique et de son efficacité, notamment par l'introduction de 
la procédure législative ordinaire et l'exigence d'obtention de l'approbation pour tous les 
accords; constate que toutes les matières relevant de la PCC seront de la compétence exclusive 
de l'Union, tant et si bien qu'il n'existera plus d'accords commerciaux mixtes conclus à la fois 
par l'Union et par les États membres;

18. exprime sa satisfaction devant l’insertion d’une disposition relative à une politique spatiale 
européenne (article 189 du TFUE) et accueille favorablement la possibilité donnée au Parlement 
et au Conseil d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, les mesures 
nécessaires pour instituer un programme spatial européen; considère cependant que les termes 
"à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres" dans ce domaine qui figurent dans ledit article risquent d'entraver l'exécution d'une 
politique spatiale européenne commune;

19. relève que le traité de Lisbonne comporte une nouvelle base juridique prévoyant la codécision 
en matière de droits de propriété intellectuelle (article 118 du TFUE);

20. se félicite de l'élargissement du champ d'action de l'Union européenne dans le domaine de la 
politique de la jeunesse, encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique en 
Europe (article 165 du TFUE);

21. se félicite de la nouvelle base juridique énoncée à l'article 298 du TFUE, qui prévoit que "[d]ans 
l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union 
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante", étant donné 
que cette disposition donne un fondement à un règlement régissant la procédure administrative 
de l'Union;

22. se félicite du renforcement de la base juridique en vue de l’adoption de mesures européennes 
dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union (article 325 du TFUE); souligne le fait que le traité de Lisbonne supprime 
la mention contenue à l’actuel article 280 du traité CE selon laquelle ces mesures "ne 
concernent ni l’application du droit pénal national ni l’administration de la justice dans les États 
membres";

23. relève que les nouvelles dispositions du traité concernant la coopération judiciaire en matière 
civile et en matière pénale prévoient une base juridique pour l'adoption de mesures visant à 
soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice (articles 81 et 82 du TFUE);

24. souligne que le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité d'instituer un Parquet 
européen pour lutter contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union 
(article 86 du TFUE);

25. se félicite que le traité de Lisbonne introduise des dispositions contraignantes pour la protection 
des droits de l'enfant dans le cadre des objectifs internes et externes de l'Union européenne 
(article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du TUE);

26. se félicite de l'inclusion du tourisme sous la forme d'un nouveau titre dans le traité de Lisbonne 
(article 195 du TFUE), lequel prévoit que l'Union complète l'action des États membres; se 
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réjouit, en outre, que la procédure législative ordinaire régira l'adoption de propositions 
législatives relevant de ce titre;

27. se félicite que le traité de Lisbonne fasse figurer le sport parmi les domaines pour lesquels une 
base juridique est prévue (article 165 du TFUE); souligne, notamment, que l’Union peut enfin 
arrêter des mesures pour le développement du sport et celui de sa dimension européenne et tenir 
dûment compte de la nature particulière du sport dans l’application d’autres politiques 
européennes;

2. Nouveaux pouvoirs pour le Parlement

2.1. Nouveaux pouvoirs de codécision

28. accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne renforce considérablement la légitimité 
démocratique de l'Union européenne en étendant les pouvoirs de codécision du Parlement;

29. se félicite que l'espace de liberté, de sécurité et de justice soit pleinement intégré au TFUE 
(articles 67 à 89), mettant ainsi officiellement un terme à l'existence du troisième pilier; se 
félicite que la plupart des décisions dans le domaine de la justice civile, de l'asile, de 
l'immigration et de la politique des visas, ainsi que de la coopération judiciaire et policière en 
matière pénale, relèveront de la procédure législative ordinaire;

30. estime que l'introduction de la procédure législative ordinaire dans le domaine de la politique 
agricole commune (PAC) accroît la responsabilité démocratique de l'Union européenne, dans la 
mesure où le Parlement européen colégiférera sur un pied d'égalité avec le Conseil; souligne que 
la codécision s'appliquera à tous les actes législatifs du domaine de l'agriculture au titre de 
l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, et que relèveront notamment de cette catégorie les quatre 
textes horizontaux principaux dans ce domaine (organisation commune de marché unique, 
règlement sur les paiements directs, règlement sur le développement rural et financement de la 
PAC); fait remarquer, par ailleurs, que la législation sur la qualité, l'agriculture biologique et la 
promotion relèvera également du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, du TFUE;

31. souligne que tout pouvoir du Conseil pour adopter des mesures au titre de l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE est soumis à l’adoption préalable, conformément à la procédure 
législative ordinaire, d’un acte législatif en vertu de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE qui fixe 
les conditions et les limites relatives aux pouvoirs conférés au Conseil; estime que l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE ne prévoit pas de base juridique ou de pouvoir autonome permettant 
l’adoption ou la modification de tout acte du Conseil actuellement en vigueur dans le domaine 
de la PAC; appelle le Conseil à s’abstenir d’adopter toute mesure renvoyant à l’article 43, 
paragraphe 3, du TFUE sans consultation préalable du Parlement;

32. constate que le traité de Lisbonne modifie profondément le système de prise de décision relatif à 
la politique commune de la pêche (PCP) et renforcera sa responsabilité démocratique; se félicite 
que le Parlement et le Conseil établiront, conformément à la procédure législative ordinaire, les 
dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP (article 43, paragraphe 2, du 
TFUE); estime, à cet égard, que tout thème relevant formellement du règlement annuel – autre 
que la fixation des possibilités de pêche et la répartition des quotas – , notamment les mesures 
techniques ou l’effort de pêche, ou encore l’intégration des accords adoptés au sein des 
organisations régionales de la pêche, qui sont dotés de leur propre base juridique, devra faire 
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l’objet de la procédure législative ordinaire;

33. accueille favorablement l'introduction de la procédure législative ordinaire pour arrêter les 
modalités de la procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du TFUE), ce 
qui devrait renforcer la coordination économique;

34. estime que la responsabilité de la Banque centrale européenne (BCE) de faire rapport sur la 
politique monétaire est désormais renforcée, étant donné que la BCE est reconnue comme une 
institution de l'Union européenne; se félicite que plusieurs dispositions des statuts du Système 
européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE puissent être modifiées après consultation 
du Parlement, conformément à l’article 40.2 des statuts du SEBC et de la BCE; affirme que cela 
n’empiète pas sur l’indépendance de la BCE dans le domaine de la politique monétaire ou sur 
les priorités fixées par le traité;

35. estime que l’article 182 du TFUE constitue une amélioration parce que le programme cadre 
pluriannuel et la mise en œuvre d’un espace européen de la recherche, qui y est visée, relèveront 
de la procédure législative ordinaire; constate, cependant, que les programmes spécifiques 
évoqués dans cet article seront adoptés selon une procédure législative spéciale, entraînant la 
simple consultation du Parlement européen (article 182, paragraphe 4, du TFUE);

36. se félicite que, en ce qui concerne la mise en œuvre des Fonds structurels, le traité de Lisbonne 
le place sur un pied d’égalité avec le Conseil, remplaçant la procédure d’avis conforme par la 
procédure législative ordinaire; estime que cette disposition est particulièrement importante en 
ce qui concerne les Fonds structurels pour la période postérieure à 2013, dans la mesure où la 
transparence est accrue et où la responsabilité de ces fonds vis-à-vis des citoyens est rehaussée;

37. constate que les actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
seront soumis à une procédure législative spéciale et nécessiteront l’approbation du Parlement 
(article 19 du TFUE);

38. se félicite que la procédure législative ordinaire s'applique aux mesures de lutte contre la traite 
des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et leur exploitation sexuelle (article 
79, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 1, du TFUE);

39. se félicite de l'extension de la prise de décision à la majorité qualifiée dans le domaine de 
l'éducation, y compris du sport (article 165, paragraphe 4, du TFUE);

40. se félicite que la codécision s'applique désormais au statut des fonctionnaires de l'Union 
européenne (article 336 du TFUE), dans la mesure où cette disposition permettra au Parlement 
de participer, à égalité avec le Conseil, à l'adaptation de ce statut;

2.2. Nouveaux pouvoirs budgétaires

41. constate que le traité de Lisbonne procède à un remaniement radical dans le domaine des 
finances de l'Union, en ce qui concerne notamment les relations interinstitutionnelles et les 
procédures décisionnelles;

42. relève que le Conseil et le Parlement doivent s'entendre, dans la limite des ressources propres, 
sur la programmation des dépenses, laquelle deviendra juridiquement contraignante (article 312 
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du TFUE); se félicite que le budget, dans son ensemble, doive être adopté conjointement par le 
Parlement et le Conseil, dans le respect du cadre financier pluriannuel; se félicite de l'abolition 
de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires (article 314 du TFUE); 
accueille favorablement le fait que l'adoption du règlement financier soit soumise à la procédure 
législative ordinaire (article 322 du TFUE);

43. renvoie au rapport sur l'impact budgétaire des innovations contenues dans le traité de Lisbonne: 
aspects institutionnels et nouvelles compétences de l'Union, élaboré par la commission des 
budgets;

2.3. Nouvelle procédure d'approbation

44. se félicite que la procédure de révision simplifiée relativement à l'introduction du vote à la 
majorité qualifiée et de la procédure législative ordinaire dans un domaine donné relevant du 
titre V du TUE ou du TFUE nécessiteront l'approbation du Parlement;

45. relève l’introduction d’une "clause de sortie" pour les États membres (article 50 du TUE); 
souligne que l’accord établissant les modalités du retrait d’un État membre de l’Union ne peut 
pas être conclu tant que le Parlement n’a pas donné son approbation;

46. se félicite que l'approbation du Parlement soit nécessaire pour toute une série d'accords 
internationaux signés par l'Union; souligne son intention d'inviter le Conseil, le cas échéant, à ne 
pas engager de négociations sur des accords internationaux tant que le Parlement n'aura pas fait 
connaître sa position, et à permettre à ce dernier, sur la base d'un rapport de sa commission 
compétente, d'adopter des recommandations dans toute phase des négociations afin qu'elles 
soient prises en compte avant la clôture des négociations concernées;

47. exige que tout futur accord "mixte" conjuguant des éléments non PESC et PESC soit 
normalement traité selon une seule base juridique, qui devrait être celle directement liée à 
l’objet principal de l’accord; constate qu’il aura le droit d’être consulté, sauf si l’accord se 
rapporte exclusivement à la PESC;

2.4. Nouveaux pouvoirs de contrôle

48. se félicite que le Président de la Commission soit élu par le Parlement européen, sur une 
proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen; 
renvoie au rapport sur l'équilibre interinstitutionnel, élaboré par la commission des affaires 
constitutionnelles;

49. se félicite que le vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité fasse l’objet d’un vote d’approbation du Parlement 
européen, de même que les autres membres de la Commission, en tant qu’organe, ainsi que 
d’une motion de censure, et qu’il sera dès lors responsable devant le Parlement;

50. accueille favorablement la nouvelle procédure de nomination des juges et des avocats généraux 
de la Cour de justice et du Tribunal, telle que prévue à l'article 255 du TFUE, selon laquelle la 
décision des gouvernements nationaux doit être précédée d'un avis sur l'adéquation des 
candidats à l'exercice de leurs fonctions, donné par un comité de sept experts, dont l'un est 
proposé par le Parlement européen;
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51. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l'égard de la création du 
service européen pour l'action extérieure (SEAE), conformément à l'article 27, paragraphe 3, du 
TUE, et rappelle son droit à être consulté sur sa mise en place; est d'avis que le SEAE devrait 
être administrativement rattaché à la Commission;

52. escompte des éclaircissements à l'égard du profil, de la nomination et de l'évaluation des 
représentants spéciaux de l'Union européenne, y compris la définition et l'objectif de leur 
mission, la durée de leur mandat, ainsi que leur coordination et leur complémentarité avec les 
futures délégations de l'Union;

53. souligne la nécessité de transparence et de contrôle démocratique à l’égard de l’Agence 
européenne de défense (AED) et des activités qu’elle déploiera, notamment en garantissant un 
échange régulier d’informations entre le directeur de l’AED et la commission compétente du 
Parlement européen;

54. accueille favorablement le nouveau rôle consultatif qu'il aura dans le cadre de l'article 40.2 du 
statut du SEBC et de la BCE, en ce qui concerne la modification de la composition du Conseil 
des gouverneurs de la BCE;

55. se félicite que les agences, notamment Europol et Eurojust, fassent l’objet d’un contrôle 
parlementaire accru (articles 85 et 88 du TFUE); estime, par conséquent, que le maintien de la 
procédure de consultation pour la création d’entreprises communes dans le domaine de la 
recherche et du développement technologique (articles 187 et 188 du TFUE) risque de ne pas 
respecter l’esprit des actes juridiques de l’Union pour l'établissement d'agences;

2.5. Nouveaux droits d'information

56. invite le Président du Conseil européen à le tenir pleinement informé des préparatifs des 
réunions du Conseil européen et à lui faire rapport sur les résultats de telles réunions, si possible 
dans un délai de deux jours ouvrables (si nécessaire à une séance extraordinaire du Parlement);

57. invite le Président de la présidence tournante du Conseil à l'informer des programmes de la 
présidence et des résultats obtenus;

58. prie instamment le futur vice-président de la Commission/Haut Représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité de se mettre d’accord avec lui sur des méthodes 
appropriées d’information complète et de consultation du Parlement sur l’action extérieure de 
l’Union, en associant dûment toutes les commissions du Parlement compétentes pour les 
domaines relevant du Haut Représentant;

59. souligne que, s'agissant de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, la 
Commission sera juridiquement tenue d'informer le Parlement du progrès des négociations à 
égalité avec le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l'article 218 du TFUE; 
demande que cette information soit fournie dans la même mesure et en même temps qu'elle l'est 
au comité compétent du Conseil au titre de cet article;

2.6. Nouveaux droits d'initiative

60. se félicite de son nouveau rôle dans l'initiative de modifications des traités; fera usage de ce 
droit et présentera de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe, lorsque de nouveaux défis 
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rendront cette démarche nécessaire;

61. se félicite d'avoir obtenu le droit d'initiative à l'égard de propositions concernant sa propre 
composition, dans le respect des principes énoncés dans les traités (article 14 du TUE);

62. constate que le traité de Lisbonne instaure une procédure législative spéciale pour l'adoption de 
dispositions établissant les modalités et les compétences des commissions temporaires d'enquête 
(article 226 du TFUE);

3. Nouvelles procédures

3.1. Contrôle par les parlements nationaux

63. accueille favorablement les nouveaux droits conférés aux parlements nationaux à l'égard du 
contrôle préalable de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de tous les textes 
législatifs de l'Union; est d'avis que le renforcement du contrôle des politiques européennes par 
les parlements nationaux accroîtra également la sensibilisation du public aux activités de 
l'Union;

64. souligne que les nouvelles prérogatives des parlements nationaux doivent être pleinement 
respectées à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 

65. accueille favorablement l'engagement pris par les collectivités locales et régionales de respecter 
le principe de subsidiarité; relève le droit du Comité des régions de former des recours devant la 
Cour de justice lorsqu'il estime que le principe de subsidiarité a été violé (article 8, deuxième 
alinéa, du protocole n° 2);

3.2. Actes délégués

66. apprécie les améliorations découlant des nouvelles dispositions sur les actes législatifs et sur la 
hiérarchie des normes, notamment la création de l'acte délégué (article 290 du TFUE), ce qui 
permet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée 
générale ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif; fait valoir que les 
objectifs, le contenu, la portée et la durée d'une telle délégation doivent être clairement définis 
par le Parlement et par le Conseil dans l'acte législatif;

67. salue en particulier les dispositions de l’article 290, paragraphe 2, du TFUE qui prévoit que le 
Parlement (et le Conseil) peut décider à la fois de révoquer la délégation de pouvoir et 
d’exprimer des objections aux actes délégués particuliers;

68. relève que le TFUE ne prévoit pas de base juridique pour une mesure-cadre relative aux actes 
délégués, mais propose que les institutions puissent arrêter une formule type pour de telles 
délégations, laquelle serait régulièrement insérée par la Commission dans le projet d'acte 
législatif lui-même; souligne que cette démarche préserverait la liberté du législateur;

69. invite la Commission à préciser clairement de quelle manière elle entend interpréter la 
déclaration n° 39 annexée à l'Acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le 
traité de Lisbonne, en ce qui concerne la consultation d'experts dans le domaine des services 
financiers, et de quelle manière elle a l'intention d'appliquer cette interprétation, débordant des 
dispositions relatives aux actes délégués contenus dans le TFUE;
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3.3. Actes d'exécution

70. constate que le traité de Lisbonne abroge la disposition actuelle concernant les compétences 
d'exécution, prévue à l'article 202 actuel du traité CE, et institue, à l'article 291 du TFUE, une 
nouvelle procédure relative aux "actes d'exécution", qui prévoit la possibilité de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission lorsque des "conditions uniformes d'exécution des 
actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires";

71. relève que l'article 291, paragraphe 3, du TFUE impose au Parlement et au Conseil d'adopter, au 
préalable, des règles relatives aux modalités de "contrôle par les États membres" de l'exercice 
des compétences d'exécution par la Commission;

72. constate que le traité de Lisbonne ne prévoit plus de base à la procédure actuelle de comitologie 
et que les propositions législatives en attente qui ne seront pas adoptées avant son entrée en 
vigueur devront être modifiées afin de répondre aux exigences des articles 290 et 291 du TFUE;

73. est d'avis qu'une solution intermédiaire pourrait être négociée avec le Conseil pour la période 
initiale, afin qu'aucun obstacle ne surgisse en raison d'un éventuel vide juridique et que le 
nouveau règlement puisse être adopté par le législateur après examen en bonne et due forme des 
propositions de la Commission;

4. Priorités pour la période de transition

74. invite la Commission à transmettre aux colégislateurs toutes les propositions en souffrance à 
l'égard desquelles de nouvelles bases juridiques et des changements de procédure législative 
s'appliquent;

75. fait valoir qu'il décidera de la position qu'il prendra à l'égard des avis qu'il a déjà adoptés dans 
les procédures de consultation sur les matières qui sont passées à la procédure législative 
ordinaire, qu'il s'agisse de confirmer sa position préalable ou d'en arrêter une nouvelle; souligne 
que toute confirmation des avis sous forme de position du Parlement en première lecture ne 
pourra faire l'objet d'un vote du Parlement qu'après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

76. insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel interdisant l'adoption des propositions 
législatives en attente au titre du "troisième pilier" et possédant une dimension en matière de 
droits de l'homme jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin qu'un contrôle 
juridictionnel complet soit possible à l'égard de ces dossiers, alors que les mesures n'ayant pas 
d'incidence, ou seulement une incidence limitée, sur les droits fondamentaux peuvent par contre 
être adoptées avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

5. Propositions

77. invite les autres institutions à engager des négociations en vue d'un accord interinstitutionnel 
couvrant:

a) les objectifs principaux à réaliser par l'Union européenne après 2009, par exemple sous la 
forme d'un accord-cadre entre les trois institutions politiques sur un programme de travail pour 
la législature parlementaire et le mandat de la Commission, qui débuteront en 2009;

b) les mesures de mise en œuvre à adopter afin de faire du nouveau traité une réussite pour les 
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institutions et pour les citoyens et les citoyennes européens;

78. demande une mise à jour de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement et le Conseil 
définissant leurs relations de travail en matière de politique étrangère, y compris de partage des 
informations confidentielles sur la base des articles 14 et 36 du TUE et de l'article 295 du 
TFUE;

79. invite le Conseil et la Commission à envisager la négociation, avec le Parlement européen, d'un 
nouvel accord interinstitutionnel lui donnant une définition sur le fond de sa participation à 
toutes les phases aboutissant à la conclusion d'un accord international;

80. demande, comme corollaire aux nouvelles dispositions sur le cadre financier pluriannuel (article 
312 du TFUE) et sur le règlement financier (article 322 du TFUE), la révision de l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière;

81. estime que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour créer une politique 
européenne de l’information et de la communication et considère la déclaration politique 
commune sur la communication adoptée par les trois institutions comme une première étape 
utile vers la réalisation de cet objectif;

82. invite la Commission à présenter rapidement une initiative pour mettre en œuvre l'"initiative 
citoyenne", énonçant des conditions claires, simples et aisément compréhensibles pour 
l'exercice de ce droit des citoyens; renvoie au rapport sur l'"initiative citoyenne", élaboré par la 
commission des affaires constitutionnelles;

83. invite la Commission à adopter les règlements mettant en œuvre l'article 298 du TFUE sur une 
bonne administration, pour répondre à une demande ancienne du Parlement et du Médiateur 
européen en vue d'un système commun de droit administratif régissant l'administration 
européenne;

84. relève que le traité de Lisbonne permet l’inclusion du Fonds européen de développement dans le 
budget de l’Union, ce qui renforcera la légitimité démocratique d’une partie importante de la 
politique de développement de l’Union européenne; invite le Conseil et la Commission à 
prendre les mesures nécessaires pour le budget de l’Union européenne au cours de la révision à 
mi-parcours de 2008-2009;

85. recommande le réexamen urgent et le renforcement du statut de l'Union au sein des 
organisations internationales, lorsque le traité de Lisbonne sera en vigueur et que l'Union 
succédera aux Communautés européennes;

86. invite la Commission et le Conseil à arrêter avec lui une stratégie visant à garantir la cohérence 
entre la législation adoptée et la Charte des droits fondamentaux, ainsi que les règles contenues 
dans les traités sur les politiques telles que la lutte contre la discrimination, la protection des 
demandeurs d'asile, l'amélioration de la transparence, la protection des données, les droits des 
minorités et les droits des victimes et des suspects;

87. invite la Commission et le Conseil à contribuer à l'amélioration des relations entre les autorités 
européennes et nationales, notamment dans les domaines législatif et judiciaire;

88. demande à la Commission et au Conseil de permettre l'établissement d'une véritable politique 
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commune de l'énergie avec pour objectif de coordonner efficacement les marchés énergétiques 
des États membres de l'Union européenne, ainsi que le développement de ces marchés, en 
faisant en sorte d'intégrer des aspects extérieurs, et prioritairement les sources et les voies 
d’approvisionnement en énergie;

89. invite le Conseil à examiner, en l'y associant, de quelle manière les dispositions de l'article 127, 
paragraphe 6, du TFUE, pourraient être utilisées, celles-ci l'autorisant à confier à la Banque 
centrale européenne des missions spécifiques "ayant trait aux politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des 
entreprises d'assurance";

90. s’engage à adapter son organisation interne en optimisant et en rationalisant l’exercice des 
nouvelles compétences qui lui sont conférées par le traité;

°

° °

91. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux parlements nationaux des États membres.
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Rapport sur l'évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2120(INI)) - Rapport Elmar Brok1

Le Parlement européen,

– vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité 
d'Amsterdam,

– vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au 
traité d'Amsterdam,

– vu le traité de Lisbonne, notamment l'article 12 du traité sur l'Union européenne,

– vu le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité de 
Lisbonne, en particulier son article 9,

– vu le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au 
traité de Lisbonne,

– vu sa résolution du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux dans le cadre de la construction européenne2,

– vu le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements en ce qui 
concerne les questions communautaires (normes minimum à titre informatif) du 27 janvier 2003 
(le "Code de conduite de Copenhague pour les parlements")3, adopté lors de la 
XXVIIIe conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires des parlements de 
l'Union européenne (COSAC), 

– vu les lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l'Union européenne, du 21 
juin 20084,

– vu les conclusions de la quarantième réunion de la COSAC, qui s'est tenue à Paris le 
4 novembre 2008, en particulier son point 1, 

– vu le rapport de la sous-commission du parlement irlandais intitulé "L'avenir de l'Irlande dans 
l'Union européenne", de novembre 2008, en particulier les paragraphes 29 à 37 de la synthèse, 
dans lesquels le renforcement du contrôle parlementaire sur les gouvernements nationaux dans 
leur fonction de membres du Conseil est longuement défendu, 

– vu l'article 45 de son règlement,

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 Adoptée conformément au rapport A5-0023/2002 de la commission des affaires constitutionnelles (rapport 

Napolitano) (JO C 284 E du 21.11.2002, p. 322).
3 JO C 154 du 2.7.2003, p. 1.
4 Version révisée adoptée par la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors de leur 

réunion des 20/21 juin 2008 à Lisbonne.
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– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
affaires étrangères et de la commission du développement (A6-0133/2008),

A. considérant que la dernière résolution adoptée par le Parlement européen sur la question des 
relations avec les parlements nationaux date de 2002 et qu'une réévaluation est par conséquent 
opportune,

B. considérant qu'au niveau de l'Union, les citoyens sont représentés directement au Parlement 
européen et que les États membres sont représentés au sein du Conseil par chacun de leurs 
gouvernements, qui, à leur tour, sont démocratiquement responsables devant leurs parlements 
nationaux (voir article 10, paragraphe 2, du traité UE dans la version du traité de Lisbonne); 
considérant que l'indispensable parlementarisation de l'Union européenne doit donc reposer sur 
deux éléments: d'une part, l'élargissement des compétences du Parlement européen pour toutes 
les décisions de l'Union, d'autre part le renforcement des pouvoirs des parlements nationaux par 
rapport à leurs gouvernements,

C. considérant que, lors de la Convention européenne, la collaboration entre les représentants des 
parlements nationaux et les représentants du Parlement européen, ainsi qu'entre ceux-ci et les 
représentants des parlements des pays candidats à l'entrée dans l'UE a été excellente,

D. considérant que les réunions parlementaires conjointes consacrées à certains thèmes particuliers 
dans le cadre de la phase de réflexion ont prouvé leur utilité, si bien qu'il semble possible d'avoir 
à nouveau recours à ce procédé lors de la convocation d'une nouvelle convention ou dans des 
circonstances analogues,

E. considérant que les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux se sont 
améliorées et diversifiées ces dernières années, et qu'un nombre croissant d'activités se 
déroulent aussi bien au niveau des parlements dans leur ensemble qu'au niveau des différentes 
commissions parlementaires,

F. considérant que le développement ultérieur des relations doit prendre en considération les 
avantages et inconvénients des différentes pratiques existantes,

G. considérant que les nouvelles compétences octroyées aux parlements nationaux par le traité de 
Lisbonne, eu égard notamment au principe de subsidiarité, encouragent ceux-ci à s'impliquer 
activement dans le processus d'élaboration de la politique communautaire à un stade précoce,

H. considérant que toutes les formes de coopération interparlementaire doivent se conformer à 
deux principes fondamentaux: efficacité accrue et démocratisation parlementaire,

I. considérant que la première tâche et la première fonction du Parlement européen et des 
parlements nationaux est de participer au processus décisionnel législatif et d'exercer un 
contrôle sur les choix politiques, respectivement au niveau national et au niveau européen, et 
que l'utilité d'une étroite coopération pour le bien commun n'en demeure pas moins certaine, 
particulièrement en ce qui concerne la transposition de la législation communautaire dans le 
droit national;

J. considérant qu'il convient de développer des orientations politiques sur la base desquelles les 
représentants et les organes du Parlement européen pourront déterminer leur action ultérieure 
s'agissant de ses relations avec les parlements nationaux et de l'application des dispositions du 
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traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux,

La contribution du traité de Lisbonne au développement des relations

1. salue les tâches et les droits que confère le traité de Lisbonne, qui est un "traité des parlements", 
aux parlements nationaux, grâce auxquels le rôle de ceux-ci dans les processus politiques de 
l'Union européenne se trouve renforcé, et considère qu'ils peuvent être classés en trois 
catégories:

Information concernant:

– l'évaluation des politiques conduites dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

– les travaux du comité permanent de sécurité intérieure;

– les propositions de révision des traités;

– les demandes d'adhésion à l'Union européenne;

– les révisions simplifiées des traités (six mois à l'avance);

– les propositions de mesures visant à compléter les traités;

Participation active:

– au bon fonctionnement de l'Union (disposition générale);

– au contrôle d'Europol et d'Eurojust, conjointement avec le Parlement européen;

– aux accords concernant les révisions des traités;

Objection:

– à toute législation ne respectant pas le principe de subsidiarité, par l'intermédiaire des 
procédures dites "de la carte jaune" et "de la carte orange";

– aux modifications des traités en procédure simplifiée;

– aux mesures de coopération judiciaire dans les affaires de droit civil (droit familial);

– à toute infraction au principe de subsidiarité par le lancement d'une procédure devant la 
Cour de justice (pour autant que la législation nationale le permette);

Relations actuelles

2. observe avec satisfaction que ses relations avec les parlements nationaux et leurs membres ont 
évolué assez favorablement, ces dernières années, sans atteindre toutefois le niveau qu'il 
faudrait, grâce aux activités communes suivantes:

– réunions parlementaires conjointes concernant des sujets horizontaux, qui débordent les 
compétences d'une seule commission;
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– réunions conjointes des commissions, au mois une fois par semestre;

– rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions à l'initiative du Parlement 
européen ou du parlement de l'État membre assurant la présidence du Conseil de l'Union 
européenne;

– rencontres interparlementaires au niveau des présidences de commissions;

– coopération au niveau des présidences des parlements au sein de la Conférence des 
présidents des parlements de l'Union européenne;

– visites de députés des parlements nationaux auprès du Parlement européen afin de participer 
aux réunions des commissions spécialisées correspondantes;

– réunions au sein des groupes ou partis politiques au niveau européen rassemblant des 
responsables politiques de tous les États membres et des députés européens;

Relations futures

3. est d'avis que de nouvelles formes de dialogue pré-législatif et post-législatif entre le Parlement 
européen et les parlements nationaux doivent être développées;

4. presse les parlements nationaux de redoubler d'efforts pour obliger les gouvernements nationaux 
à rendre compte de leur gestion de l'utilisation des crédits de l'UE; invite les parlements 
nationaux à exercer un contrôle sur la qualité des études d'impact nationales et sur la manière 
dont les gouvernements nationaux transposent la législation de l'UE dans l'ordre interne et 
mettent en œuvre les politiques et les programmes de financement de l'UE au niveau de l'État, 
des régions et des autorités locales; demande aux parlements nationaux d'exercer un contrôle 
rigoureux sur les rapports relatifs aux plans d'action nationaux relevant de l'agenda de Lisbonne;

5. estime judicieux de proposer un soutien aux parlements nationaux dans leur examen des projets 
législatifs avant que ceux-ci soient soumis au législateur communautaire, ainsi que dans le 
contrôle qu'ils exercent effectivement sur leurs gouvernements, lorsqu'ils agissent au sein du 
Conseil;

6. fait remarquer que les réunions bilatérales mixtes régulières des commissions spécialisées 
correspondantes et les rencontres interparlementaires ad hoc au niveau des commissions 
organisées à l'instigation du Parlement européen, permettent un dialogue à un stade précoce 
concernant les actes législatifs en cours ou en projet ou les initiatives politiques et qu'elles 
doivent par conséquent être maintenues et développées systématiquement pour prendre la forme 
d'un réseau permanent de commissions correspondantes; estime que ces rencontres peuvent être 
précédées ou suivies de réunions bilatérales ad hoc visant à examiner les questions nationales 
spécifiques et que la conférence des présidences de commissions pourrait se voir confier la 
tâche d'élaborer un programme d'activités des commissions spécialisées avec les parlements 
nationaux et de coordonner leurs travaux;

7. fait observer que les réunions des présidences des commissions spécialisées du Parlement 
européen et des parlements nationaux, telles que les réunions des présidents de la commission 
des affaires étrangères, de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, constituent également, eu égard au 
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nombre limité de participants, un outil de partage des informations et d'échange de vues;

8. estime que des formes de coopération autres que celles évoquées ci-dessus pourraient apporter 
une contribution efficace à la création d'un espace politique européen et doivent donc être 
développées et diversifiées;

9. saluerait dans ce contexte des innovations au niveau des parlements nationaux; des députés 
européens pourraient par exemple se voir reconnaître le droit de venir une fois par an prendre la 
parole devant les assemblées plénières des parlements nationaux, de participer, à titre de 
conseillers, aux réunions des commissions des affaires européennes, d'assister aux réunions des 
commissions spécialisées lorsque celles-ci examinent certains aspects de la législation 
communautaire, ou encore de participer, à titre de conseillers, aux réunions des différents 
groupes politiques;

10. recommande d'octroyer des moyens financiers suffisants pour organiser des rencontres des 
commissions spécialisées avec les commissions correspondantes des parlements nationaux et 
des rencontres des rapporteurs du Parlement européen avec leurs homologues dans les 
parlements nationaux et recommande d'examiner la possibilité de mettre en place les moyens 
techniques permettant d'organiser des vidéoconférences entre les rapporteurs des commissions 
spécialisées des parlements nationaux et ceux du Parlement européen;

11. est convaincu que l'augmentation des pouvoirs des parlements nationaux en ce qui concerne 
l'application du principe de subsidiarité, telle qu'elle est prévue par le traité de Lisbonne, 
permettra à la législation européenne d'être influencée et évaluée à un stade précoce, ce qui 
contribuera à améliorer le travail législatif et la cohérence de la législation au niveau de l'UE;

12. note que les parlements nationaux se voient octroyer pour la première fois un rôle précis dans 
les affaires communautaires, lequel se distingue de celui de leurs gouvernements nationaux, 
contribue à un contrôle démocratique plus strict et rapproche l'Union des citoyens;

13. rappelle que le contrôle des gouvernements nationaux par les parlements nationaux doit 
s’exercer, avant toute chose, dans le respect des règles constitutionnelles et des lois en vigueur;

14. souligne que les parlements nationaux sont des acteurs importants dans le cadre de la 
transposition de la législation européenne et qu'un mécanisme d'échange des meilleures 
pratiques dans ce domaine serait essentiel;

15. observe dans ce contexte que la création d'une plate-forme électronique d'échange 
d'informations entre parlements, le site internet IPEX1, constitue un grand pas en avant, dans la 
mesure où l'examen des documents de l'UE au niveau des parlements nationaux comme à celui 
du Parlement européen et, le cas échéant, leur transposition dans le droit national par les 
parlements nationaux peuvent être suivis en temps réel; considère donc qu'il est nécessaire de 
prévoir un budget approprié pour ce système développé et exploité par le Parlement européen;

16. envisage un contrôle plus systématique du dialogue pré-législatif entre les parlements nationaux 
et la Commission (ce qu'on est convenu d'appeler "l'initiative Barroso") afin d'être informé de la 
position des parlements nationaux à un stade précoce du processus législatif; invite les 
parlements nationaux à communiquer au Parlement européen, en même temps qu'à la 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officiellement mis en service en juillet 2006.
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Commission, les avis rendus dans le cadre de cette procédure;

17. se félicite des progrès réalisés ces dernières années pour développer la collaboration entre le 
Parlement européen et les parlements nationaux dans le domaine des affaires extérieures, de la 
sécurité et de la défense;

18. constate que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en alimentant le débat 
national sur la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) et la Politique européenne de 
sécurité et de défense (PESD);

19. note à nouveau avec inquiétude que la responsabilité devant les parlements en ce qui concerne 
les dispositions financières relatives à la PESC et à la PESD est insuffisante et que la 
collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux doit par conséquent être 
améliorée, pour parvenir à un contrôle démocratique de tous les aspects de ces politiques1;

20. demande, pour renforcer la cohérence et l'efficacité et afin d'éviter les doublons, la dissolution 
de l'assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), dès que celle-ci aura été 
définitivement et pleinement intégrée à l'Union européenne par le traité de Lisbonne;

Le rôle de la COSAC

21. estime que le rôle politique futur de la COSAC devra être défini dans le cadre d'une étroite 
collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux, et que la COSAC, 
conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne 
annexé au traité d'Amsterdam, doit rester principalement un forum d'échange d'informations et 
de débat concernant les questions politiques générales et les meilleures pratiques en matière de 
contrôle des gouvernements nationaux2; estime que les informations et les débats doivent à 
l'avenir se concentrer sur les activités législatives en ce qui concerne l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice et sur le respect du principe de subsidiarité au niveau de l'Union 
européenne;

22. est déterminé à jouer pleinement son rôle, à assumer ses responsabilités en matière de 
fonctionnement de la COSAC et à continuer de fournir un support technique au secrétariat de la 
COSAC et aux représentants des parlements nationaux;

23. rappelle que les activités du Parlement européen et des parlements nationaux au sein de la 
COSAC doivent être complémentaires et ne peuvent être ni fragmentées ni détournées de 
l'extérieur;

24. estime que ses commissions spécialisées devraient être plus impliquées dans la préparation des 
réunions de la COSAC et dans la représentation au sein de celle-ci; est d'avis que sa délégation 
devrait être dirigée par le président de sa commission des affaires constitutionnelles et devrait 
inclure les présidences et les rapporteurs des commissions spécialisées chargées des questions 
figurant à l'ordre du jour de la réunion concernée de la COSAC; juge nécessaire que la 

                                               
1 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, du 17 mai 2006, sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.06.2006, p. 1.) et article 28, 
paragraphe 3, du traité UE.

2 Voir le code de conduite des relations entre les gouvernements et les parlements concernant les questions 
communautaires (normes minimum à titre informatif) évoqué plus haut.
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Conférence des présidents et les députés soit informés du déroulement et des résultats des 
réunions de la COSAC après chaque réunion;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi 
qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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Rapport sur l'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel 
de l'Union européenne (2008/2073(INI)) - Rapport Jean-Luc Dehaene1

Le Parlement européen,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 6 mars 2008,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission du 
développement (A6-0142/2009),

A. considérant que le traité de Lisbonne renforce l'équilibre institutionnel de l'Union, dans la 
mesure où il consolide les principales fonctions de chacune des institutions politiques, 
renforçant ainsi leurs rôles respectifs dans un cadre institutionnel où la coopération entre les 
institutions est un élément clé pour le succès du processus d'intégration de l'Union,

B. considérant que le traité de Lisbonne transforme l'ancienne "méthode communautaire", qui 
devient, sous une forme adaptée et renforcée, la "méthode de l'Union", dont les principes sont 
les suivants:

– le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales,

– la Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à 
cette fin,

– le Parlement européen et le Conseil exercent conjointement les fonctions législative et 
budgétaire sur la base des propositions de la Commission,

C. considérant que le traité de Lisbonne étend cette méthode spécifique de prise de décision par 
l'Union à de nouveaux domaines de ses activités législatives et budgétaires,

D. considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et avec 
l'accord du Parlement européen, étendre le domaine d'application du vote à la majorité qualifiée 
et de la procédure législative ordinaire, renforçant ainsi la méthode de l'Union,

E. considérant que, bien que le but du traité de Lisbonne soit de simplifier et de renforcer la 
                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO.
2 JO C 306, du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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cohérence de la présidence du Conseil européen et du Conseil, la coexistence de présidences 
distinctes, l'une pour le Conseil européen, l'autre pour le Conseil des affaires étrangères (ainsi 
qu'une troisième pour l'Eurogroupe), ajoutée au maintien du système de rotation pour les 
présidences des autres formations du Conseil, pourrait rendre plus compliqué, au moins dans un 
premier temps, le fonctionnement de l'Union,

F. considérant que le principe de l'égalité des genres implique que la représentation équilibrée des 
hommes et des femmes dans la vie publique soit également effective dans les procédures de 
nomination aux fonctions politiques les plus importantes de l'Union européenne,

G. considérant que la nouvelle procédure d'élection du président de la Commission impose la prise 
en compte des résultats des élections et des consultations adéquates entre représentants du 
Conseil européen et du Parlement européen, avant que le Conseil européen ne présente son 
candidat,

H. considérant que l'organisation de la coopération entre les institutions dans le processus de prise 
de décision sera la clé du succès des actions de l'Union,

I. considérant que le traité de Lisbonne reconnaît l'importance croissante de la programmation 
stratégique, pluriannuelle, et de la programmation opérationnelle, annuelle, pour assurer la 
fluidité des relations entre institutions et une application efficace des procédures de prise de 
décision et souligne le rôle de la Commission comme initiatrice des principaux exercices de 
programmation,

J. considérant que, si l'actuel mode de planification financière sur sept ans est conservé, il arrivera 
de temps à autre que, sur toute la durée d'une législature, le Parlement européen et la 
Commission n'aient pas, en matière de politique financière, de décisions majeures à prendre 
pendant toute la durée de leur mandat et se voient contraints par un cadre adopté par leurs 
prédécesseurs qui restera valide jusqu'à la fin de leur mandat, ce à quoi il pourrait cependant être 
remédié, si la possibilité offerte par le traité de Lisbonne était exploitée d'une programmation 
financière sur cinq ans, qui pourrait coïncider avec le mandat du Parlement et de la 
Commission,

K. considérant que le traité de Lisbonne introduit une approche nouvelle et plus large de l'action 
extérieure de l'Union – bien qu'il prévoie des mécanismes de prise de décision particuliers pour 
les questions liées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – et crée un poste "à 
deux casquettes" de vice-président de la Commission (haut représentant), qui sera assisté d'un 
service spécial, le service européen pour l'action extérieure, qui constitue l'élément essentiel 
pour rendre cette nouvelle méthode intégrée efficace,

L. considérant que le traité de Lisbonne introduit un nouveau système de représentation extérieure 
de l'Union, qui est confiée essentiellement, à différents niveaux, au président du Conseil 
européen, au président de la Commission et au vice-président de la Commission (haut 
représentant) et qui demandera une articulation précise et une coordination étroite entre les 
différentes parties chargées de cette représentation, afin d'éviter de néfastes conflits de 
compétences et des doublons sources de gaspillage,

M. considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 est convenu, en cas d'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année, de prendre toutes les mesures légales 
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nécessaires pour conserver la composition actuelle de la Commission, à savoir un commissaire 
par État membre,

Évaluation globale

1. se félicite des innovations contenues dans le traité de Lisbonne, qui crée les conditions d'un 
équilibre renouvelé et renforcé entre les institutions au sein de l'Union, leur permettant de 
fonctionner plus efficacement, plus ouvertement et plus démocratiquement et donne à l'Union la 
capacité d'obtenir de meilleurs résultats, plus proches des attentes des citoyens, et de pleinement 
jouer son rôle d'acteur global sur la scène internationale;

2. souligne que le noyau essentiel des fonctions de chaque institution est renforcé, permettant à 
chacune de faire évoluer son rôle dans le sens d'une plus grande efficacité, mais attire l'attention 
sur le fait que le nouveau cadre institutionnel exige des institutions qu'elles coopèrent en 
permanence avec les autres afin d'obtenir des résultats positifs pour l'Union dans son ensemble;

Renforcement de la méthode spécifique de prise de décision par l'Union comme fondement de 
l'équilibre entre les institutions

3. se félicite de ce que les éléments essentiels de la méthode communautaire – le droit d'initiative 
de la Commission et la prise de décision conjointe du Parlement européen et du Conseil – aient 
été maintenus et renforcés par le traité de Lisbonne, dans la mesure où:

– le Conseil européen devient une institution dont le rôle spécifique – donner les impulsions et 
l'orientation à l'Union – est renforcé et qui définit ses objectifs et ses priorités stratégiques 
sans interférer avec l'exercice normal des pouvoirs législatifs et budgétaires de l'Union;

– la Commission est confirmée dans son rôle de "moteur" chargé de faire avancer les 
initiatives européennes, son monopole d'initiative en matière législative étant préservé, voire 
renforcé, notamment dans le cadre de la procédure budgétaire;

– les pouvoirs du Parlement européen en tant que branche de l'autorité législative sont 
renforcés, puisque la procédure législative ordinaire, ainsi qu'est désignée l'actuelle 
procédure de codécision, devient la règle générale (à moins que les traités ne précisent 
qu'une procédure législative spéciale s'applique) et est étendue à presque tous les domaines 
couverts par le droit européen, y compris ceux de la justice et des affaires intérieures;

– le rôle du Conseil comme seconde branche de l'autorité législative est confirmé et maintenu 
tel quel – quoiqu' avec une certaine prépondérance dans un petit nombre de domaines 
importants – grâce, en particulier, aux éclaircissements apportés par le traité de Lisbonne sur 
le fait que le Conseil européen n'exerce pas de fonctions législatives;

– la nouvelle procédure budgétaire sera également basée sur un processus de prise de décision 
conjointe du Parlement européen et du Conseil placés sur un pied d'égalité, qui couvrira tous 
les types de dépenses; le Parlement européen et le Conseil statueront également 
conjointement sur le cadre financier pluriannuel, dans les deux cas à l'initiative de la 
Commission;

– la distinction entre les actes législatifs et les actes délégués et la reconnaissance du rôle 
exécutif spécifique de la Commission, sous le contrôle égal des deux branches de l'autorité 
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législative, améliorera la qualité de la législation communautaire; le Parlement européen 
joue un rôle nouveau dans l'attribution de pouvoirs délégués à la Commission et dans le 
contrôle des actes délégués;

– en ce qui concerne le pouvoir de l'Union de devenir partie à des accords internationaux, le 
rôle de la Commission (en association étroite avec le vice-président de la Commission (haut 
représentant)) est reconnu pour ce qui est de la capacité de conduire des négociations, et 
l'approbation du Parlement européen sera requise pour la conclusion par le Conseil de 
presque tous les accords internationaux;

4. se félicite de ce que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen peut, à l'unanimité et 
avec l'accord du Parlement européen, à condition qu'aucun parlement national ne s'y oppose, 
étendre le processus de prise de décision à la majorité qualifiée et la procédure législative 
ordinaire à des domaines dans lesquels ils ne s'appliquent pas encore;

5. souligne que ces clauses "passerelles" relèvent d'une tendance globale à l'application la plus 
large possible de la méthode de l'Union et demande par conséquent au Conseil européen de faire 
le plus large usage possible des possibilités offertes par le traité;

6. soutient que le plein usage des innovations introduites par le traité de Lisbonne en ce qui 
concerne les institutions et les procédures nécessite une coopération approfondie et permanente 
entre les institutions qui prennent part aux différentes procédures, pour tirer pleinement bénéfice 
des nouveaux mécanismes offerts par le traité, notamment des accords entre institutions;

Le Parlement européen

7. se félicite vivement de ce que le traité de Lisbonne reconnaisse pleinement le Parlement 
européen comme l'une des deux branches du pouvoir législatif et budgétaire de l'Union et que 
son rôle dans l'adoption de nombreuses décisions politiques importantes pour la vie de l'Union 
soit également reconnu et ses fonctions liées au contrôle politique renforcées et même étendues 
au domaine de la PESC, quoique avec un poids moindre en ce domaine;

8. souligne que cette reconnaissance du rôle du Parlement européen implique la pleine 
collaboration des autres institutions, qui doivent notamment lui fournir tous les documents 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions en temps voulu, sur la base d'une égalité de traitement 
par rapport au Conseil, ainsi que lui permettre d'accéder et de participer, le cas échéant, aux 
groupes de travail et aux réunions organisés dans d'autres institutions, sur un pied d'égalité avec 
les autres participants dans la procédure de prise de décision; invite les trois institutions à 
envisager la conclusion d'accords interinstitutionnels fixant les meilleures pratiques dans ces 
domaines afin d'optimiser leur collaboration;

9. soutient qu'il doit quant à lui procéder aux réformes internes nécessaires pour adapter ses 
structures, ses procédures et ses méthodes de travail aux nouvelles compétences et aux 
exigences renforcées en matière de programmation et de coopération entre les institutions 
découlant du traité de Lisbonne1; attend avec intérêt les conclusions du groupe de travail sur la 
réforme parlementaire et rappelle que sa commission compétente travaille actuellement à la 

                                               
1  Projet de rapport de M. Leinen sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu 

du traité de Lisbonne (PE407.780 v02-00).
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réforme de son règlement pour l'adapter au traité de Lisbonne;1

10. se félicite de ce que le traité de Lisbonne étende au Parlement européen le droit d'initiative pour 
la révision des traités, lui reconnaisse le droit de participer à la Convention et que son accord 
soit nécessaire si le Conseil européen estime qu'il n'y a pas lieu de convoquer la Convention; 
estime que cette reconnaissance va dans le sens d'une reconnaissance du droit du Parlement 
européen à participer pleinement à la préparation de la Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres dans les mêmes conditions que la Commission; estime qu'un 
accord interinstitutionnel s'appuyant sur l'expérience des deux Conférences 
intergouvernementales précédentes (CIG) pourrait à l'avenir fixer les lignes directrices pour 
l'organisation de ces CIG, notamment en ce qui concerne la participation du Parlement européen 
et les questions de transparence;

11. prend acte des mesures transitoires concernant la composition du Parlement européen; estime 
que la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une modification du droit primaire; invite les 
États membres à adopter toutes les dispositions légales nationales nécessaires pour permettre 
l'élection anticipée, en juin 2009, des 18 députés supplémentaires au Parlement européen, afin 
qu'ils puissent siéger au Parlement en tant qu'observateurs à partir de la date d'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; fait observer, cependant, que les députés supplémentaires n'entreront en 
pleine possession de leurs pouvoirs qu'à une date déterminée et simultanément, lorsque les 
procédures de ratification des modifications du droit primaire seront achevées; rappelle au 
Conseil que le Parlement verra son droit d'initiative et son avis conforme renforcés 
significativement par le traité de Lisbonne, en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du traité UE, 
en ce qui concerne sa composition, et qu'il a l'intention de les utiliser pleinement; 

Rôle du Conseil européen

12. estime que la reconnaissance formelle du Conseil européen en tant qu'institution autonome à 
part entière, dont les compétences sont clairement définies dans les traités, présuppose le 
recentrement du rôle du Conseil européen sur la tâche fondamentale de donner l'impulsion 
politique nécessaire et de définir les orientations et les objectifs généraux des activités de 
l'Union européenne;

13. salue également le fait que le traité de Lisbonne précise le rôle essentiel du Conseil européen 
pour ce qui est de la révision des traités, de même qu'en ce qui concerne certaines décisions 
fondamentales pour la vie politique de l'Union – nominations aux postes politiques les plus 
importants, résolution des blocages politiques dans diverses procédures de prise de décision et 
recours aux mécanismes de flexibilité, par exemple – qui sont adoptées par le Conseil européen, 
ou avec sa participation;

14. souligne le rôle capital que doit jouer le Conseil européen dans le domaine de l'action extérieure, 
particulièrement en ce qui concerne la PESC, politique pour laquelle il est chargé de missions 
cruciales: identifier les intérêts stratégiques, déterminer les objectifs et définir les lignes 
directrices générales; attire l'attention, dans ces conditions, sur la nécessité d'impliquer le 
Conseil, le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut 
représentant) dans la préparation du travail du Conseil européen en ce domaine;

                                               
1 Projet de rapport de M. Corbett sur la révision générale du règlement du Parlement (PE 405.935 v 03-00).
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15. soutient que la nécessité d'améliorer la coopération entre le Parlement européen et le Conseil 
européen plaide pour l'optimisation des conditions dans lesquelles le président du Parlement 
européen participe aux discussions au sein du Conseil européen, qui pourraient éventuellement 
faire l'objet d'un accord politique sur les relations entre les deux institutions; estime qu'il serait 
également utile que le Conseil européen inscrive officiellement ces conditions dans son 
règlement intérieur;

La présidence fixe du Conseil européen

16. se félicite de la création d'une présidence fixe, pour une longue période, du Conseil européen, 
qui permettra d'assurer une plus grande continuité, une plus grande efficacité et une plus grande 
cohérence des travaux de cette institution et donc de l'action de l'Union; souligne que la 
nomination du président du Conseil européen devrait avoir lieu aussi tôt que possible après 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne afin de maintenir un lien entre la durée de la législature 
du Parlement européen nouvellement élu et celle du mandat de la nouvelle Commission;

17. souligne le rôle essentiel que jouera le président du Conseil européen dans la vie institutionnelle 
de l'Union, non pas en tant que président de l'Union européenne – ce qu'il ne sera pas – mais en 
tant que président du Conseil européen chargé de faire avancer ses travaux, d'en assurer la 
préparation et la continuité, d'œuvrer au consensus entre ses membres, d'assurer la liaison avec 
le Parlement européen et de représenter l'Union à l'extérieur dans le cadre de la PESC, à son 
niveau et sans préjudice des fonctions du vice-président de la Commission (haut représentant);

18. rappelle que la préparation des réunions du Conseil européen et la continuité de ses travaux 
doivent être assurées par le président du Conseil européen en collaboration avec le président de 
la Commission et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales, ce qui requiert des 
contacts et une coopération étroite entre le président du Conseil européen et la présidence du 
Conseil des affaires générales;

19. estime, compte tenu de cette situation, qu'il est essentiel qu'existe une relation de collaboration 
équilibrée entre le président du Conseil européen et le président de la Commission, la 
présidence tournante et, en ce qui concerne la représentation extérieure de l'Union pour les 
questions de PESC, le vice-président de la Commission (haut représentant);

20. rappelle, bien que le traité de Lisbonne prévoie que le Conseil européen soit assisté par le 
secrétariat général du Conseil, que les dépenses propres au Conseil européen doivent figurer à 
part dans le budget et inclure des crédits spécifiques alloués au président du Conseil européen, 
qui aura nécessairement besoin d'être assisté d'un cabinet, qui devrait conserver des proportions 
raisonnables;

Le Conseil

21. se félicite que le traité de Lisbonne marque un progrès vers la prise en compte du rôle du 
Conseil comme seconde branche de l'autorité législative et budgétaire de l'Union, qui partage –
même s'il conserve une certaine prépondérance dans quelques domaines – la majeure partie du 
processus de prise de décision avec le Parlement européen, à l'intérieur d'un système 
institutionnel qui a progressivement évolué vers un modèle parlementaire bicaméral;

22. souligne le rôle essentiel que le traité de Lisbonne confère au Conseil des affaires générales – et 
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par conséquent à son président – dans le but d'assurer la cohérence et la continuité des travaux 
des différentes formations du Conseil, de même que la préparation et la continuité des travaux 
du Conseil européen (en collaboration avec son président et le président de la Commission);

23. souligne que le rôle spécifique du Conseil dans la préparation, la définition et la mise en œuvre 
de la PESC implique une coordination renforcée entre le président du Conseil des affaires 
générales et le vice-président de la Commission (haut représentant) en tant que président du 
Conseil des affaires étrangères, et entre ceux-ci et le président du Conseil européen;

24. est convaincu que la différenciation des rôles du Conseil des affaires générales et du Conseil des 
affaires étrangères prévue par le traité de Lisbonne implique une composition différente de ces 
deux formations du Conseil, notamment parce que l'extension du concept de relations 
extérieures de l'Union, tel qu'il est défini par les traités modifiés par le traité de Lisbonne, rendra 
de plus en plus difficile le cumul des mandats dans les deux formations du Conseil; est donc 
d'avis qu'il est souhaitable que les ministres des affaires étrangères se concentrent en premier 
lieu sur les activités du Conseil des affaires étrangères;

25. considère, dans ce contexte, qu'il pourrait s'avérer nécessaire que le chef d'État ou de 
gouvernement de l'État membre assurant la présidence du Conseil préside personnellement le 
Conseil des affaires générales afin d'en assurer le bon fonctionnement, en tant qu'organe 
responsable de la coordination des différentes formations du Conseil, de l'arbitrage entre les 
priorités et de la résolution des conflits, qui sont actuellement trop souvent portés devant le 
Conseil européen;

26. reconnaît les grandes difficultés que pose la coordination entre les différentes formations du 
Conseil en raison du nouveau système de présidences et souligne l'importance, pour éviter ces 
risques, de "nouvelles troïkas" fixées pour 18 mois (groupes de trois présidences), qui se 
partageront les présidences des différentes configurations du Conseil (à l'exception du Conseil 
des affaires étrangères et de l'Eurogroupe) et du Comité des représentants permanents afin 
d'assurer la cohérence, la pertinence et la continuité des travaux du Conseil dans son ensemble, 
ainsi que la coopération entre les institutions nécessaire au bon déroulement des procédures 
législatives et budgétaires relevant de la codécision avec le Parlement européen;

27. estime qu'il est crucial que les troïkas mettent en place une coopération intensive et permanente 
pendant tout leur mandat commun; souligne l'importance du programme opérationnel conjoint 
de chacune des troïkas de 18 mois pour le fonctionnement de l'Union, tel qu'il est exposé au 
paragraphe 51 de cette résolution; invite les troïkas à présenter leur programme opérationnel 
conjoint – qui contiendra notamment leurs propositions concernant le calendrier des débats 
législatifs – au Parlement réuni en séance plénière au début de leur mandat commun;

28. estime que le chef d'État ou de gouvernement de l'État membre assurant la présidence du 
Conseil jouera un rôle essentiel pour assurer la cohésion de tout le groupe de présidences et la 
cohérence des travaux des différentes formations du Conseil, de même que pour mettre en place 
la coordination nécessaire avec le Conseil européen, notamment pour la préparation et la 
continuité des travaux de ce dernier;

29. souligne également que le chef d'État ou de gouvernement assurant la présidence tournante du 
Conseil doit être l'interlocuteur privilégié du Parlement européen en ce qui concerne les activités 
de la présidence; estime qu'il devrait être invité à s'adresser au Parlement réuni en séance 
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plénière pour lui présenter le programme des activités de la présidence et un compte rendu de 
l'évolution et des résultats enregistrés durant les six premiers mois de son mandat, ainsi que tout 
autre thème politique à débattre apparu durant son mandat;

30. souligne que, au stade actuel de développement de l'Union, les questions relevant de la sécurité 
et de la défense font toujours partie intégrante de la PESC et estime que, en tant que telles, elles 
doivent continuer à relever de la compétence du Conseil des affaires étrangères, qui est présidé 
par le vice-président de la Commission (haut représentant), avec la participation des ministres 
de la défense lorsque cela est nécessaire;

La Commission

31. se félicite que le rôle essentiel de la Commission comme "moteur" chargé de faire avancer les 
activités de l'Union soit réaffirmé à travers:

– la reconnaissance de son quasi-monopole d'initiative en matière législative, qui est étendu à 
tous les domaines d'activité de l'Union, à l'exception de la PESC, et particulièrement 
renforcé pour les questions financières;

– le renforcement du rôle qu'elle joue pour faciliter un accord entre les deux branches de 
l'autorité législative et budgétaire;

– le renforcement de son rôle en tant qu'"exécutif" de l'Union chaque fois que la mise en 
œuvre des dispositions du droit communautaire nécessite une démarche commune, le 
Conseil assumant cette fonction uniquement pour les questions de PESC et dans des cas 
dûment justifiés définis dans des actes législatifs;

32. se félicite également du renforcement de la position du président au sein du collège des 
commissaires, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commissaires devant lui et 
l'organisation interne de la Commission, qui crée les conditions nécessaires pour renforcer son 
pouvoir de direction de la Commission et améliorer la cohésion de celle-ci; estime que ce 
renforcement pourrait être plus important encore au vu du consensus entre les chefs d'État ou de 
gouvernement pour maintenir un commissaire par État membre;

Élection du président de la Commission

33. souligne que l'élection du président de la Commission par le Parlement européen sur proposition 
du Conseil européen renforcera le caractère politique de sa désignation;

34. souligne que ce mode d'élection renforcera la légitimité démocratique du président de la 
Commission et renforcera sa position à la fois à l'intérieur de la Commission (en ce qui concerne 
ses relations internes avec les autres commissaires) et dans les relations entre institutions en 
général;

35. estime que cette légitimité renforcée du président de la Commission bénéficiera également à la 
Commission dans son ensemble, en renforçant sa capacité d'agir comme promoteur indépendant 
de l'intérêt général européen et comme force motrice à l'origine de l'action européenne;

36. rappelle, dans ce contexte, que le fait qu'un candidat au poste de président de la Commission 
puisse être proposé par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, et que l'élection de 
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ce candidat par le Parlement européen nécessite le vote de la majorité de ses membres constitue 
une incitation supplémentaire pour toutes les parties à ce processus à développer le dialogue 
nécessaire en vue d'aboutir à une issue positive de celui-ci;

37. rappelle qu'aux termes du traité de Lisbonne, le Conseil européen est tenu de "prendre en 
compte les élections au Parlement européen" et, avant de désigner le candidat, de procéder "aux 
consultations appropriées", qui ne sont pas des contacts institutionnels formels entre les deux 
institutions; rappelle en outre que la déclaration 11 annexée à l'acte final de la Conférence 
intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne1 requiert dans ce cas de figure des 
"consultations dans le cadre jugé le plus approprié" entre des représentants du Parlement 
européen et du Conseil européen;

38. suggère que le président du Conseil européen soit mandaté par le Conseil européen (seul ou 
avec une délégation) pour mener ces consultations et qu'il se concerte avec le président du 
Parlement européen en vue d'organiser les réunions nécessaires avec chacun des présidents des 
groupes politiques du Parlement européen, éventuellement accompagnés par les dirigeants (ou 
une délégation) des grands partis politiques européens, et que le président du Conseil européen 
présente ensuite un compte-rendu au Conseil européen;

Procédures de nomination

39. considère que le choix des personnes pressenties pour assumer les fonctions de président du 
Conseil européen, président de la Commission et vice-président de la Commission (haut 
représentant) devrait tenir compte des compétences utiles des candidats; reconnaît parallèlement 
que, comme prévu par la déclaration 6 annexée à l'acte final susmentionné, il faut également 
prendre en compte la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de 
l'Union et de ses États membres;

40. considère de surcroît que, pour les nominations aux postes politiques les plus importants de 
l'Union européenne, les États membres et les grandes familles politiques européennes devraient 
prendre en compte non seulement des critères d'équilibre géographique et démographique, mais 
aussi des critères fondés sur l'équilibre politique et l'égalité de représentation entre hommes et 
femmes;

41. considère, dans ces conditions, que les procédures de nomination devraient avoir lieu à la suite 
des élections au Parlement européen, afin de prendre en compte les résultats électoraux, qui 
joueront un rôle primordial dans le choix du président de la Commission;  fait observer que ce 
n'est qu'après son élection qu'il sera possible d'assurer l'équilibre requis;

42. propose, comme modèle possible dans ce contexte, la procédure et le calendrier suivants pour 
les nominations, qui pourraient être approuvés par le Parlement européen et le Conseil 
européen:

– semaines 1 et 2 après les élections européennes: installation des groupes politiques au 
Parlement européen;

– semaine 3 après les élections: consultations entre le président du Conseil européen et le 
président du Parlement européen, suivies de réunions séparées entre le président du Conseil 

                                               
1 Déclaration 11 relative à l'article 17, paragraphes 6 et 7 du traité sur l'Union européenne.
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européen et les présidents des groupes politiques (éventuellement en présence des dirigeants 
des grands partis politiques européens ou de délégations restreintes);

– semaine 4 après les élections: annonce par le Conseil européen, qui tient compte des 
résultats des consultations mentionnées au tiret précédent, du nom du candidat à la 
présidence de la Commission;

– semaines 5 et 6 après les élections: rencontres entre le candidat à la présidence de la 
Commission et les groupes politiques; déclarations de ce candidat et présentation de ses 
priorités politiques au Parlement européen; vote au Parlement européen sur le candidat à la 
présidence de la Commission;

– juillet/août/septembre: le président de la Commission élu s'accorde avec le Conseil européen 
sur la nomination du vice-président de la Commission (haut représentant) et propose la liste 
des commissaires pressentis (y compris le vice-président de la Commission (haut 
représentant));

– septembre: le Conseil adopte la liste des commissaires pressentis (y compris le vice-
président de la Commission (haut représentant));

– septembre/octobre: auditions des commissaires pressentis et du vice-président de la 
Commission (haut représentant) pressenti au Parlement européen;

– octobre: présentation du collège des commissaires et de leur programme au Parlement 
européen; vote sur l'ensemble du collège (y compris le vice-président (haut représentant)); le 
Conseil européen approuve la nouvelle Commission; la nouvelle Commission entre en 
fonction;

– novembre: le Conseil européen désigne le président du Conseil européen;

43. souligne que le scénario proposé devra en tous les cas être respecté à partir de 2014;

44. estime que la possible entrée en vigueur du traité de Lisbonne d'ici la fin de l'année 2009 appelle 
un accord politique entre le Conseil européen et le Parlement européen afin de garantir que la 
procédure de sélection du président de la prochaine Commission et de nomination de la future 
Commission respectera à coup sûr l'essence des nouveaux pouvoirs que le traité de Lisbonne 
confère au Parlement européen sur cette question;

45. estime que si le Conseil européen lance la procédure de nomination du président de la nouvelle 
Commission immédiatement après les élections de juin 20091, il devrait tenir dûment compte du 
délai nécessaire pour permettre que la procédure de consultation politique avec les représentants 
nouvellement élus des groupes politiques prévue par le traité de Lisbonne soit achevée de 
manière informelle; estime que, dans ces conditions, l'essence des nouvelles prérogatives du 
Parlement européen serait pleinement respectée et qu'il pourrait procéder à l'approbation de la 
nomination du président de la Commission;

46. souligne que, en toute hypothèse, la procédure de nomination du nouveau collège ne devra être 
                                               
1 Comme prévu par la déclaration sur la nomination de la nouvelle Commission adoptée les 11 et 12 

décembre 2008.
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lancée qu'une fois les résultats du deuxième référendum irlandais connus; fait remarquer que de 
cette manière, les institutions auraient pleinement connaissance du cadre juridique dans lequel la 
nouvelle Commission exercera son mandat et pourraient voir leurs pouvoirs respectifs dans le 
cadre de la procédure dûment pris en considération, de même que la composition, la structure et 
les compétences de la nouvelle Commission; si l'issue du référendum est positive, l'approbation 
formelle du nouveau collège, y compris l'approbation du président et du vice-président de la 
Commission (haut représentant), par le Parlement européen ne devra avoir lieu qu'après l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne;

47. rappelle que, si l'issue du deuxième référendum en Irlande n'est pas positive, le traité de Nice 
sera de toute façon pleinement applicable et que la nouvelle Commission devra être constituée 
conformément aux dispositions qui prévoient que le nombre de commissaires sera inférieur à 
celui des États membres; souligne que dans cette hypothèse, le Conseil devra prendre une 
décision concernant le nombre effectif de membres de cette Commission réduite; souligne la 
volonté politique du Parlement européen de garantir le strict respect de ces dispositions;

Programmation

48. estime que la programmation, au niveau stratégique comme au niveau opérationnel, sera 
essentielle pour assurer l'efficacité et la cohérence de l'action de l'Union;

49. se félicite par conséquent de ce que le traité de Lisbonne encourage spécialement la 
programmation comme moyen de renforcer la capacité d'action des institutions et propose que 
plusieurs exercices de programmation parallèles soient organisés selon les principes suivants:

– le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient s'accorder sur un "contrat" ou 
"programme de législature", basé sur les buts stratégiques généraux et les priorités que la 
Commission devra présenter au début de son mandat, qui feront l'objet d'un débat conjoint 
entre le Parlement européen et le Conseil, afin de parvenir à une entente entre les trois 
institutions (éventuellement sous la forme d'un accord interinstitutionnel spécifique, même 
s'il n'est pas légalement contraignant) sur des buts et des priorités communs pour les cinq 
ans de la législature;

– sur la base de ce contrat ou programme, la Commission devra développer ses idées pour la 
programmation financière et, avant la fin du mois de juin de l'année suivant les élections, 
présenter ses propositions de cadre financier pluriannuel pour cinq ans – accompagnées de la 
liste des propositions législatives nécessaires pour lancer les différents programmes – qui 
seront ensuite débattues et adoptées par le Conseil et le Parlement européen, conformément 
à la procédure visée dans les traités, avant la fin de la même année (ou, au plus tard, avant la 
fin du premier trimestre de l'année suivante);

– cela permettrait à l'Union de disposer d'un cadre financier pluriannuel pour cinq ans prêt à 
entrer en vigueur au début de l'année N+2 (ou N+3)1, ce qui donnerait à chaque fois au 
Parlement européen et à la Commission la possibilité de statuer sur sa "propre" 
programmation;

50. estime que le passage à ce système de programmation financière et politique pour cinq ans 

                                               
1 N désigne l'année des élections européennes.
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nécessite une prolongation et une adaptation de l'actuel cadre financier inscrit dans l'Accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 jusqu'à la fin 
2015/2016, le prochain cadre financier entrant en vigueur début 2016/20172; 

51. propose, sur la base du contrat ou programme de législature, et en tenant compte du cadre 
financier pluriannuel:

– que la Commission présente son programme législatif et de travail annuel au Parlement 
européen et au Conseil, en vue d'un débat conjoint qui permettra à la Commission 
d'introduire les adaptations nécessaires;

– que le Conseil des affaires générales, en concertation avec le Parlement européen, adopte la 
programmation opérationnelle conjointe des activités de chaque groupe de trois présidences 
pour la totalité des 18 mois de leur mandat, qui servira de cadre pour le programme d'activité 
respectif  de chaque présidence pour ses six mois de mandat;

Relations extérieures

52. souligne l'importance de la nouvelle dimension que le traité de Lisbonne donne à l'action 
extérieure de l'Union dans son ensemble, PESC incluse, ce qui pourrait être, associée à la 
personnalité légale de l'Union et aux innovations institutionnelles relatives à ce domaine (en 
particulier la création de la double fonction de vice-président de la Commission (haut 
représentant), et celle du service européen pour l'action extérieure), un facteur décisif pour la 
cohérence et l'efficacité de l'action de l'Union en ce domaine et accroître notablement sa 
visibilité en tant qu'acteur sur la scène internationale;

53. rappelle que toutes les décisions prises au titre de l'action extérieure doivent mentionner la base 
légale sur laquelle elles ont été adoptées afin de faciliter l'identification de la procédure suivie 
pour leur adoption et de la procédure à suivre pour leur mise en œuvre;

Vice-président de la Commission (haut représentant)

54. considère la création du vice-président de la Commission (haut représentant) "à double 
casquette", comme une avancée fondamentale pour garantir la cohérence, l'efficacité et la 
visibilité de l'action extérieure de l'Union dans son ensemble;

55. souligne que le vice-président de la Commission (haut représentant) doit être désigné par le 
Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission et 
qu'il doit également recevoir l'approbation du Parlement européen en tant que vice-président de 
la Commission, en même temps que tous les autres membres du collège des commissaires; 
demande au président de la Commission de s'assurer que la Commission exerce pleinement ses 
responsabilités en cette matière, en gardant à l'esprit qu'en tant que vice-président de la 
Commission, le haut représentant jouera un rôle fondamental pour la cohésion et le bon 
fonctionnement du collège et que le président de la Commission a le devoir politique et 

                                               
1 Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139, du 14.6.2006, p. 1). 
2 Conformément au rapport Böge sur la révision à mi-parcours du cadre financier 2007-2013

(INI/2008/2055) et au rapport Guy-Quint sur les aspects financiers du traité de Lisbonne
(INI/2008/2054).
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institutionnel de s'assurer que le candidat possède les capacités requises pour intégrer le collège; 
souligne également que le Conseil européen doit être conscient de cet aspect du rôle du vice-
président de la Commission (haut représentant) et doit procéder dès le début de la procédure aux 
consultations nécessaires avec le président de la Commission, pour faire en sorte qu'elle ait une 
issue positive; rappelle qu'il exercera pleinement son droit à évaluer les capacités politiques et 
institutionnelles du vice-président de la Commission (haut représentant) dans le cadre des 
pouvoirs qu'il détient en ce qui concerne la nomination d'une nouvelle Commission;

56. souligne que le service européen pour l'action extérieure aura un rôle fondamental à jouer pour 
soutenir les activités du vice-président de la Commission (haut représentant) et qu'il constituera 
un élément essentiel pour le succès de la nouvelle approche intégrée de l'action extérieure de 
l'Union; souligne que l'installation du nouveau service nécessite une proposition officielle du 
vice-président de la Commission (haut représentant), ce qui ne sera possible qu'une fois qu'il 
aura pris ses fonctions et que celle-ci ne peut être adoptée par le Conseil qu'après consultation 
du Parlement européen et accord de la Commission; déclare son intention d'exercer pleinement 
ses pouvoirs budgétaires en ce qui concerne la mise sur pied du service européen pour l'action 
extérieure;

57. souligne que les missions du vice-président de la Commission (haut représentant) sont 
extrêmement lourdes et qu'elles vont demander beaucoup de coordination avec les autres 
institutions, en particulier avec le président de la Commission, devant lequel il sera 
politiquement responsable pour les domaines des relations extérieures qui relèvent de la 
compétence de la Commission, avec la présidence tournante du Conseil et avec le président du 
Conseil européen;

58. met en avant le fait que la réalisation des objectifs qui ont conduit à la création du poste de vice-
président de la Commission (haut représentant) dépendra beaucoup de la relation de confiance 
politique entre le président de la Commission et le vice-président de la Commission (haut 
représentant) et de la capacité du haut représentant à collaborer de manière fructueuse avec le 
président du Conseil européen, la présidence tournante du Conseil et les autres commissaires 
chargés, sous sa direction, d'exercer des compétences spécifiques relatives à l'action extérieure 
de l'Union;

59. demande à la Commission et au vice-président de la Commission (haut représentant) de faire 
usage de la possibilité de présenter des initiatives communes dans le domaine des relations 
extérieures, afin de renforcer la cohésion des différents terrains d'action de l'Union dans la 
sphère extérieure et d'accroître la possibilité que ces initiatives soient adoptées par le Conseil, en 
particulier dans le cadre de la PESC; rappelle, dans ce contexte, la nécessité d'un contrôle 
parlementaire sur les mesures de politique extérieure et de sécurité;

60. soutient qu'il est essentiel que certaines mesures pratiques soient prises pour alléger la tâche du 
vice-président de la Commission (haut représentant) :

– le vice-président de la Commission (haut représentant) devrait proposer la nomination de 
représentants spéciaux, disposant d'un mandat clair, défini conformément à l'article 33 du 
traité sur l'Union européenne pour l'assister dans certains domaines spécifiques relevant de 
ses compétences pour les questions de PESC (ces représentants spéciaux, nommés par le 
Conseil, étant également auditionnés par le Parlement européen et le tenant régulièrement 
informé de leurs activités);
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– il devrait coordonner ses activités dans les domaines autres que la PESC avec les 
commissaires détenant des portefeuilles dans les domaines en question et leur déléguer dans 
ces domaines, le cas échéant, ses fonctions de représentation extérieure de l'Union 
européenne;

– en cas d'absence, le vice-président de la Commission (haut représentant) devra décider, au 
cas par cas, en fonction des tâches à accomplir dans chaque contexte, qui doit le représenter;

Représentation

61. estime que le traité de Lisbonne établit un système opérationnel efficace, quoique complexe, de 
représentation extérieure de l'Union et propose que cette représentation soit articulée d'après les 
lignes directrices suivantes:

– le président du Conseil européen représente l'Union au niveau des chefs d'État ou de 
gouvernement pour les questions relevant de la PESC mais n'est pas habilité à conduire des 
négociations politiques au nom de l'Union, cette tâche appartenant au vice-président de la 
Commission (haut représentant); il peut également être appelé à remplir un rôle de 
représentation spécifique du Conseil européen lors de certains événements internationaux;

– le président de la Commission représente l'Union au plus haut niveau pour tous les aspects 
des relations extérieures de l'Union, à l'exception des questions relatives à la PESC, ou pour 
toute politique sectorielle spécifique dans le cadre de l'action extérieure de l'Union 
(commerce extérieur, etc.); le vice-président de la Commission (haut représentant) ou le 
commissaire compétent ou mandaté peut également assumer cette fonction sous l'autorité de 
la Commission;

– le vice-président de la Commission (haut représentant) représente l'Union au niveau 
ministériel ou dans des organisations internationales en lien avec l'action extérieure de 
l'Union en général; il assume également les fonctions de représentation extérieure en tant 
que président du Conseil des affaires étrangères;

62. estime qu'il ne sera plus souhaitable que le président du Conseil des affaires générales 
(notamment le premier ministre de l'État membre assurant la présidence) ou le président d'une 
formation du Conseil consacrée à un secteur particulier soit sollicité pour exercer des fonctions 
de représentation extérieure de l'Union; 

63. souligne l'importance de la coordination et de la coopération entre tous les acteurs responsables 
de ces différentes fonctions de représentation extérieure de l'Union, afin d'éviter les conflits de 
compétence et d'assurer la cohérence et la visibilité de l'Union dans cette sphère;

°

° °

64. charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des 
affaires constitutionnelles au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États 
membres.
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Projet de résolution du Parlement européen sur la poursuite des procédures de ratification du 
traité de Lisbonne (AFCO/6/68955) 1

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de Lisbonne 
ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État membre 
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne et ses 
institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens (initiative 
citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens européens et le 
renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape décisive pour surmonter 
cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne s'imposent 
d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union européenne, avec un 
contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions institutionnelles qui 
seront d'application pour des événements politiques importants qui auront lieu en 2009, surtout 
les élections européennes et la nomination d'une nouvelle Commission, étant donné que cela 
aura des conséquences sur la composition du Parlement européen nouvellement élu, de même 
que sur la structure et l'investiture de la nouvelle Commission et sur le bon fonctionnement des 
institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de 
2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus accéléré et 
plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité énergétique et 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une participation accrue des 
citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt légitime à ce 

                                               
1 Ce projet de résolution n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend le résultat du 

vote en commission des Affaires constitutionnelles
2 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure de procéder à de 
nouveaux élargissements,

H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements internationaux 
récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et l'accroissement des 
prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus coordonné et cohérent que 
ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des risques 
politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le ratifient 
dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre pas en 
vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application de la Charte 
des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement européen par 
l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le contrôle préalable 
pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du Parlement européen, la 
nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à bien les 
procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat négatif 
du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions concrètes 
établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait être reprise en 
Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais dans le 
contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver une réponse 
sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra à 
l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 o revizi rámcové dohody mezi 
Evropským parlamentem a Komisí (2005/2076(ACI)) - Zpráva Joa Leinena

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 10 Smlouvy o založení Evropského společenství a prohlášení č. 3 
připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, jež schválila Smlouvu z Nice,

- s ohledem na článek III-397 Smlouvy o Ústavě pro Evropu,

- s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí 
ze dne 5. července 20001,

- s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2004 o volbě nové Komise2,

- s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 14. dubna 2005,

- s ohledem na návrh rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (dále 
uváděné jako „dohoda“),

- s ohledem na čl. 24 odst. 3 a na článek 120 jednacího řádu, jakož i na bod XVIII odst. 4 
přílohy VI tohoto jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0147/2005),

A. vzhledem k tomu, že prohlubování demokracie v Evropské unii, o němž svědčí zejména 
podpis Smlouvy o Ústavě pro Evropu, vyžaduje posílení vztahů mezi Evropským 
parlamentem a Komisí a lepší parlamentní dohled nad činností výkonné moci,

B. vzhledem k tomu, že proces uvádění současné Komise do úřadu posílil demokratickou 
legitimitu institucionálního systému Unie a zdůraznil politický rozměr vztahů mezi oběma 
orgány,

C. vzhledem k tomu, že nová dohoda, která je mu předkládána, odráží tento vývoj,

D. vzhledem k tomu, že tato dohoda vyžaduje vysvětlení, jež jsou popsána dále,

E. vzhledem k tomu, že s ohledem na průběh jednání, která vedla k uzavření politické dohody, je 
nutné, aby osoby pověřené jednáním disponovaly politickým mandátem,

F. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohody a rámcové dohody mají významný vliv a že 
je tudíž pro zjednodušení přístupu a zajištění průhlednosti nezbytné, aby byly všechny 
stávající dohody konsolidovány a zveřejněny jako příloha jednacího řádu Parlamentu,

                                               
1 Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Texty přijaté k tomuto datu, P6_TA(2004)0063.
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1. vítá, vedle posílení logického skloubení a zjednodušení struktury dohody, následující přínosné 
body, jež obsahuje návrh nové dohody:

a) nová ustanovení týkající se případného střetu zájmů (bod 2);

b) dohodnutý postup pro případ nahrazení člena Komise během jejího mandátu (bod 4);

c) ujištění, že navržení kandidáti na komisaře poskytnou veškeré relevantní informace při 
postupech schvalování Komise (bod 7);

d) nastolení pravidelného dialogu na nejvyšší úrovni mezi předsedou Komise a Konferencí 
předsedů (bod 10);

e) společné určení zvláště důležitých návrhů a akcí na základě legislativního programu a 
práce Komise, víceletého interinstitucionálního plánování a záruky, že Parlament bude 
informován, naroveň s Radou, o veškeré činnosti Komise (články 8 a 12);

f) zlepšení toku informací, které poskytuje Komise, o sledování a zohlednění stanovisek 
Parlamentu (články 14 a 31);

g) publikování relevantních informací týkající se expertních skupin Komise (bod 16), 
s výhradou zvážení odstavce 2 tohoto rozhodnutí;

h) potvrzení ustanovení týkajících se účasti Parlamentu na mezinárodních konferencích a 
nové bližší odkazy na dárcovské konference a sledování průběhu voleb (články 19 až 
25), s výhradou požadavku formulovaného v odstavci 4 tohoto rozhodnutí;

i) zahrnutí závazků , které na sebe vzala Komise v rámci prováděcích opatření v oblasti 
obchodu s cennými papíry, bankovnictví, pojišťovnictví („Lamfalussyho postup“), do 
dohody (bod 35) a dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se způsobů 
uplatňování rozhodnutí „komitologie“1, s výhradou poznámek formulovaných v 
odstavci 3 tohoto rozhodnutí;

j) potvrzené závazky ohledně účasti Komise na práci Parlamentu (články 37 až 39);

k) zařazení revizní doložky do dohody (bod 43) v okamžiku, kdy vstoupí v platnost 
Smlouva o Ústavě pro Evropu;

2. zdůrazňuje význam, který přikládá plné průhlednosti ve věci složení a činnosti expertních 
skupin Komise (bod 16 dohody), a žádá Komisi, aby uplatňovala dohodu v tomto smyslu;

3. vyzývá Komisi, aby s ohledem na svůj návrh ze dne 11. prosince 2002 zohlednila hlavní 
politické směry, které Parlament přijímá při výkonu svého práva na posuzování dokumentů 
v rámci postupu komitologie;

                                               
1 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).
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4. považuje za důležité, aby poslanci, účastní-li se delegací na mezinárodních konferencích, 
mohli být přítomni na vnitřních koordinačních schůzích Unie jednání mohli být přítomni, 
přičemž Parlament bude přirozeně dodržovat zvláštní pravidla důvěrnosti těchto schůzí, 
a vyzývá proto Komisi, aby odpovídajícím způsobem podpořila žádosti Parlamentu 
předložené v této souvislosti Radě;

5. trvá na tom, aby Komise při předložení integrovaných obecných směrů pro hospodářství 
a zaměstnanost poskytla nejméně dva měsíce na příslušné konzultace s Evropským 
parlamentem;

6. schvaluje dohodu, která je přiložena k tomuto rozhodnutí;

7. přijímá rozhodnutí, že tato dohoda bude přiložena k jeho jednacímu řádu a nahradí přílohy 
XIII a XIV tohoto řádu;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a přílohu k němu Komisi, Radě 
a parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA

Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

Evropský parlament a Komise Evropských společenství (dále jen „tyto dva orgány“),

- s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, Smlouvu o založení Evropského společenství, 
Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, dále jen „Smlouvy“,

- s ohledem na interinstitucionální dohody a texty, kterými se řídí vztahy mezi těmito dvěma 
orgány,

- s ohledem na jednací řád Parlamentu1, a zejména na články 98, 99 a 120 a přílohu VII,

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy posilují demokratickou legitimitu rozhodovacího procesu 
Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že tyto dva orgány přikládají velký význam účinnému provádění 
a uplatňování práva Společenství,

C. vzhledem k tomu, že se tato rámcová dohoda nevztahuje na pravomoci a výsadní práva 
Parlamentu, Komise nebo kterékoli dalšího orgánu či instituce Evropské unie, má však 
zajistit co nejúčinnější výkon těchto pravomocí a práv,

D. vzhledem k tomu, že je vhodné aktualizovat rámcovou dohodu uzavřenou v červenci 20002, 
a nahradit ji tímto zněním,

se dohodly takto:

I. OBLAST PŮSOBNOSTI

1. Tyto dva orgány se dohodly na níže uvedených opatřeních k posílení politické odpovědnosti a 
legitimity Komise, k rozšíření konstruktivního dialogu a ke zlepšení toku informací mezi 
těmito dvěma orgány a dále k lepší koordinaci postupů a plánování.

Souhlasí také s konkrétními prováděcími opatřeními k předávání důvěrných dokumentů 
a informací Komise uvedenými v příloze 1 a s časovým rozvrhem legislativního a pracovního 
programu Komise uvedeným v příloze 2.

II. POLITICKÁ ODPOVĚDNOST

                                               
1 Úř. věst. L 44, 15.2.2005, s.1.
2 Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 122.
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2. Každý člen Komise převezme politickou odpovědnost za činnost v oblasti, za niž odpovídá, 
aniž by byla dotčena zásada jednání Komise ve sboru.

Předseda Komise plně odpovídá za zjištění jakéhokoli střetu zájmů, který by bránil členům 
Komise ve výkonu jejich povinností.

Předseda Komise dále odpovídá za všechny další kroky učiněné za těchto okolností; dojde-li 
ke změně přidělení určité záležitosti, předseda o tom okamžitě písemně uvědomí předsedu 
Parlamentu.

3. Rozhodne-li se Parlament, že členovi Komise vyjádří nedůvěru, předseda Komise po 
náležitém zvážení rozhodnutí Parlamentu buď vyzve dotyčného člena Komise k odstoupení, 
nebo jeho rozhodnutí vysvětlí Parlamentu. 

4. Pokud je nutné nahradit některého člena Komise během jeho funkčního období v souladu s 
článkem 215 Smlouvy o založení Evropského společenství, spojí se předseda Komise 
bezodkladně s předsedou Parlamentu, aby se dohodli na způsobu, jakým předseda Komise 
hodlá zajistit představení budoucího člena Komise neprodleně před Parlamentem za 
současného dodržení práv orgánů.

Parlament zajistí rychlý průběh svých postupů, aby se předseda Komise mohl včas seznámit 
se stanoviskem Parlamentu dříve, než bude člen Komise povolán k výkonu svých povinností 
jako zástupce Komise.

5. Předseda Komise okamžitě oznámí Parlamentu všechna rozhodnutí týkající se přidělení 
odpovědností kterémukoliv členovi Komise. Pokud by došlo k zásadním změnám, které by
měly dopad na konkrétního člena Komise, dostaví se dotyčný člen na žádost Parlamentu před 
příslušný parlamentní výbor.

6. Všechny změny ustanovení Kodexu chování členů Komise týkající se střetu zájmů nebo etiky 
chování budou okamžitě zaslány Parlamentu.

Komise vezme v úvahu názory Parlamentu v dané záležitosti. 

7. V souladu s článkem 99 jednacího řádu Parlamentu je Parlament ve spojení s nominovaným 
předsedou Komise dostatečnou dobu před zahájením postupů schvalování nové Komise. 
Parlament vezme připomínky nominovaného předsedy v úvahu.

Postupy se stanoví takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že hodnocení celé nominované 
Komise proběhne otevřeně, nezaujatě a konzistentně.

Nominovaní členové Komise zajistí plné zveřejnění všech náležitých informací v souladu se 
povinností nezávislosti stanovenou v článku 213 Smlouvy o založení Evropského 
společenství.

III. KONSTRUKTIVNÍ DIALOG A TOK INFORMACÍ



PE423.766v01-00 116/376 CM\779820CS.doc

CS

i) Obecná ustanovení

8. Komise bude Parlament plně a okamžitě informovat o svých návrzích a iniciativách v oblasti 
právních předpisů a rozpočtu.

Ve všech oblastech, v nichž Parlament působí na základě své legislativní pravomoci nebo 
jako součást rozpočtového orgánu, je stejně jako Rada informován ve všech stadiích 
legislativního a rozpočtového procesu.

9. V oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, policejní spolupráce a soudní 
spolupráce v trestních věcech přijme Komise opatření k posílení zapojení Parlamentu tím, že 
vezme pokud možno v úvahu názory Parlamentu.

10. Předseda Komise nebo místopředseda odpovědný za interinstitucionální vztahy se sejde 
jednou za tři měsíce s Konferencí předsedů, aby byl zajištěn pravidelný dialog mezi těmito 
dvěma orgány na nejvyšší úrovni. Předseda Komise se zasedání Konference předsedů 
zúčastní alespoň dvakrát za rok.

11. Každý člen Komise zajistí, aby docházelo k pravidelnému a přímému předávání informací 
mezi členy Komise a předsedou příslušného parlamentního výboru.

12. Komise nezveřejní žádný návrh právního předpisu nebo důležitý podnět či rozhodnutí, aniž by 
to předtím písemně oznámila Parlamentu.

Na základě legislativního a pracovního programu Komise a víceletého programu určí tyto dva 
orgány předem po vzájemné dohodě obzvlášť důležité návrhy a podněty, které mají být 
předloženy na plenárním zasedání Parlamentu.

Podobně určí návrhy a podněty, k nimž budou poskytnuty informace před zasedáním 
Konference předsedů nebo tím, že o nich vhodným způsobem informují příslušný 
parlamentní výbor nebo jeho předsedu.

Tato rozhodnutí se přijímají v rámci pravidelného dialogu mezi oběma orgány  v souladu 
s bodem 10, a pravidelně aktualizují, přičemž je nutno náležitě zohlednit jakýkoli politický 
vývoj.

13. Pokud se mimo orgány dostane vnitřní dokument Komise, o němž nebyl Parlament v souladu 
s body 8, 9 a 12 informován, může předseda Parlamentu požadovat okamžité postoupení 
dotyčného dokumentu Parlamentu, aby ho mohl předat poslancům, kteří o něj případně 
požádají.

14. Komise pravidelně poskytuje písemné informace o činnosti, jež byla reakcí na konkrétní 
požadavky vyjádřené v usneseních Parlamentu, včetně toho, že bude informovat Parlament 
o situacích, kdy se nemohla řídit názory Parlamentu.

Na postup udělování absolutoria se vztahují zvláštní ustanovení bodu 26.

Komise zváží všechny požadavky Parlamentu předložené Komisi podle článku 192 Smlouvy 
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o založení Evropského společenství ohledně předkládání návrhů právních předpisů a 
poskytne na ně rychlou a dostatečně podrobnou odpověď.

Informace o dalším postupu v reakci na požadavky Parlamentu jsou na žádost Parlamentu 
nebo Komise poskytnuty také při zasedáních příslušného parlamentního výboru a, pokud je to 
nutné, na plenárním zasedání

15. Jestliže členský stát předloží legislativní podnět podle článku 34 Smlouvy o Evropské unii, 
uvědomí Komise Parlament na jeho žádost o svém postoji k tomuto podnětu na zasedání 
příslušného parlamentního výboru.

16. Komise informuje Parlament o seznamu skupin odborníků, které byly vytvořeny jako 
pomocný orgán Komise při výkonu jejího práva iniciativy. Tento seznam je pravidelně 
aktualizován a zveřejňován.

V tomto rámci informuje Komise vhodným způsobem příslušný parlamentní výbor na 
základě konkrétního a zdůvodněného požadavku jeho předsedy o činnosti a složení těchto 
skupin.

17. Tyto dvě instituce povedou za pomoci vhodných mechanismů konstruktivní dialog o otázkách 
týkajících se důležitých administrativních záležitostí, zejména těch, které mají přímé důsledky 
na vnitřní chod samotného Parlamentu.

18. Na případy, kdy je nutno zachovat důvěrnost informací předávaných na základě této rámcové 
dohody, se vztahují ustanovení přílohy 1.

ii) Vnější vztahy, rozšíření a mezinárodní dohody

19. V souvislosti s mezinárodními dohodami, včetně obchodních dohod, poskytuje Komise 
Parlamentu včasné a jasné informace, a to jak ve fázi vypracovávání těchto dohod, tak 
i v průběhu vedení a uzavírání mezinárodních jednání. Tyto informace se vztahují na návrhy 
směrnic pro jednání, schválených směrnic pro jednání, následného vedení jednání a ukončení 
jednání.

Informace uvedené v prvním pododstavci jsou Parlamentu poskytovány s dostatečným 
předstihem, aby mohl případně vyjádřit své stanovisko a aby Komise mohla ke stanoviskům 
Parlamentu v co největším rozsahu přihlédnout. Tyto informace se poskytují prostřednictvím 
příslušných parlamentních výborů, případně na plenárním zasedání.

Parlament se zavazuje, že stanoví vhodné postupy a vytvoří záruky s ohledem na zachování 
důvěrnosti v souladu s ustanoveními přílohy 1.

20. Komise přijme nezbytné kroky k tomu, aby byl Parlament okamžitě a úplně informován o:

i) rozhodnutích týkajících se prozatímního provádění nebo pozastavení provádění dohod; a

ii) postoje Společenství v orgánu, který je dohodou vytvořen.
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21. Pokud Komise zastupuje Společenství, umožní na žádost Parlamentu začlenění poslanců 
Parlamentu jako pozorovatelů do delegací Společenství vyjednávajících mnohostranné 
dohody. Poslanci Parlamentu se nemohou přímo účastnit na vyjednávacích schůzkách.

Komise se zavazuje, že bude systematicky informovat poslance Parlamentu, kteří se jako 
pozorovatelé účastní delegace vyjednávající mnohostranné dohody.

22. Dříve než Komise na konferenci dárců přislíbí finanční záruky, které zahrnují nové finanční 
závazky a vyžadují souhlas rozpočtového orgánu, informuje rozpočtový orgán a posoudí jeho 
připomínky.

23. Tyto dva orgány se dohodly na spolupráci v oblasti sledování průběhu voleb. Komise 
spolupracuje s Parlamentem formou poskytování potřebné podpory delegacím Parlamentu, 
které se účastní misí Společenství pro sledování průběhu voleb.

24. Komise plně informuje Parlament o vývoji přístupových jednání a zejména o hlavních 
aspektech a změnách tak, aby Parlamentu umožnila včas vyjádřit názor v rámci řádného 
parlamentního postupu.

25. Pokud Parlament přijme k záležitostem podle bodu 24 doporučení v souladu s článkem 82 
svého jednacího řádu a pokud se Komise ze závažných důvodů rozhodne, že toto doporučení 
nemůže podpořit, vysvětlí Parlamentu tyto důvody na plenárním zasedání nebo na příští 
schůzi příslušného parlamentního výboru.

iii) Plnění rozpočtu

26. V souvislosti s ročním udělováním absolutoria, které se řídí článkem 276 Smlouvy o založení 
Evropského společenství, předá Komise veškeré informace potřebné k dohledu nad plněním 
rozpočtu na daný rok, o které ji za tímto účelem požádá předseda parlamentního výboru 
odpovědného za postup udělování absolutoria v souladu s přílohou VI Jednacího řádu 
Parlamentu.

Objeví-li se nové aspekty týkající se předešlých let, pro které již bylo absolutorium uděleno, 
předá Komise všechny potřebné informace o této záležitosti, aby bylo možné dosáhnout 
řešení, jež bude přijatelné pro obě strany.

IV. SPOLUPRÁCE PŘI LEGISLATIVNÍM
PROCESU A PLÁNOVÁNÍ

i) Politický a legislativní program Komise a víceleté plánování Evropské unie

27. Komise předloží návrhy na víceleté plánování Evropské unie s cílem dosáhnout konsensu 
ohledně interinstitucionálního plánování mezi dotčenými orgány.

28. Nastupující Komise co nejdříve předloží svůj politický a legislativní program.



CM\779820CS.doc 119/376 PE423.766v01-00

CS

29. V době, kdy Komise připravuje svůj legislativní a pracovní program, spolupracují oba orgány 
podle časového rozvrhu uvedeného v příloze 2.

Komise zohlední priority vyjádřené Parlamentem. 

Komise poskytne dostatečně podrobné informace o tom, co si představuje pod každým 
bodem legislativního a pracovního programu.

30. Místopředseda Komise odpovědný za interinstitucionální vztahy se zavazuje předat 
Konferenci předsedů výborů jednou za tři měsíce zprávu, ve které nastíní politické provádění 
legislativního a pracovního programu pro daný rok a veškeré změny způsobené aktuálními 
a významnými politickými událostmi.

ii) Obecné legislativní postupy

31. Komise se zavazuje k pečlivému posouzení pozměňovacích návrhů ke svým návrhům 
právních předpisů, které přijal Parlament, s cílem zohlednit je v pozměněnému návrhu.

Při zaujímání stanoviska k pozměňovacím návrhům Parlamentu podle čl. 251 Smlouvy 
o založení Evropského společenství se Komise zavazuje k co nejpečlivějšímu zohlednění 
pozměňovacích návrhů přijatých v druhém čtení; pokud se rozhodne, že ze závažných 
důvodů a po zvážení ve sboru tyto pozměňovací návrhy nepřijme nebo nepodpoří, vysvětlí 
své rozhodnutí Parlamentu a v každém případě ve svém stanovisku k pozměňovacím 
návrhům Parlamentu v souladu s čl. 251 odst. 2 třetím pododstavcem písm. c).

32. Před stažením svých návrhů předá Komise Parlamentu a Radě oznámení.

33. Při legislativních postupech, které nevyžadují spolurozhodování, Komise:

i) zajistí, aby byly orgány Rady s dostatečným předstihem upozorněny na to, aby 
neuzavíraly politické dohody o jejích návrzích dříve, než Parlament přijme své 
stanovisko. Požádá o ukončení diskusí na úrovni ministrů poté, co měli členové Rady 
přiměřenou lhůtu na posouzení stanoviska Parlamentu;

ii) zajistí, aby Rada dodržovala pravidla vypracovaná Soudním dvorem Evropských 
společenství, která vyžadují, aby byl Parlament opětovně konzultován, pokud Rada 
podstatně pozmění návrh Komise. Komise uvědomí Parlament pokaždé, když Radu 
upozorní na nutnost opětovné konzultace;

iii) zavazuje se k případnému stažení legislativního návrhu, který byl Parlamentem 
zamítnut. Pokud se Komise ze závažných důvodů a po zvážení ve sboru rozhodne svůj
návrh prosazovat, vysvětlí důvody tohoto rozhodnutí v prohlášení v Parlamentu.

34. V zájmu zlepšení legislativního plánování se Parlament zavazuje:

i) plánovat legislativní oddíly svých pořadů jednání, uvést je do souladu se současným 
legislativním programem a s usneseními, která k tomuto programu přijal;
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ii) pokud je to z hlediska postupu užitečné, dodržovat přiměřené lhůty při zaujímání 
stanoviska v prvním čtení při postupech spolupráce a spolurozhodování nebo 
konzultace;

iii) jmenovat zpravodaje pro budoucí návrhy co možná nejdříve po přijetí legislativního   
programu;

iv) považovat žádosti o opětovnou konzultaci za naprosto přednostní, pokud mu byly 
předány veškeré potřebné informace.

iii) Zvláštní legislativní a prováděcí pravomoci Komise

35. Komise poskytne Parlamentu plné a včasné informace o aktech, které Komise přijímá a které 
spadají do rozsahu jejích legislativních pravomocí.

Provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi1 se řídí dohodou mezi Komisí a Parlamentem 
o postupech pro provádění tohoto rozhodnutí2.

Ohledně prováděcích opatření, které se vztahují k cenným papírům, bankovnictví 
a pojišťovnictví, potvrzuje Komise své závazky, které přislíbila na plenárním zasedání dne 
5. února 2002 a které byly znovu potvrzeny dne 31. března 2004. Komise se zejména 
zavazuje k co nejpečlivějšímu zohlednění postoje Parlamentu a všech usnesení, která 
Parlament přijme, pokud jde o prováděcí opatření, jež přesahují prováděcí pravomoci 
stanovené v základním aktu; v takových případech usiluje o dosažení vyváženého řešení.

iv) Sledování používání práva Společenství

36. Vedle zvláštních zpráv a výročních zpráv o používání práva Společenství informuje Komise 
na žádost příslušného parlamentního výboru Parlament ústně o dosaženém stavu v postupu 
počínaje fází, kdy bylo zasláno odůvodněné stanovisko, a v případech, kdy byly postupy 
zahájeny, protože nedošlo ke sdělení opatření k provedení směrnice nebo nebyly dodrženy 
rozsudky Soudního dvora, od stadia úředního sdělení.

V. ÚČAST KOMISE NA PARLAMENTNÍCH POSTUPECH

37. Parlament se snaží zajistit, aby záležitosti spadající pod odpovědnost člena Komise byly 
spojeny dohromady.

Komise se snaží zajistit, aby byli členové Komise zpravidla přítomni na plenárním zasedání 
při projednávání bodů pořadu jednání, jež spadají do jejich odpovědnosti, kdykoliv o to 
Parlament požádá.

                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.
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38. Parlament se zavazuje, že aby byla zajištěna přítomnost členů Komise, učiní vše pro dodržení 
konečného návrhu pořadu jednání.

Pokud Parlament pozmění svůj konečný návrh pořadu jednání nebo přesune body pořadu 
jednání v rámci dílčího zasedání, neprodleně o tom uvědomí Komisi. Komise usiluje o to, aby 
zajistila přítomnost odpovědného člena Komise.

39. Komise může navrhnout zařadit body na pořad jednání nejpozději na schůzi Konference 
předsedů, která rozhodne o konečném návrhu pořadu jednání dílčího zasedání. Parlament tyto 
návrhy v co nejširší míře zohlední.

40. Člen Komise odpovědný za záležitost projednávanou v parlamentním výboru by zpravidla 
měl být přítomen na příslušné schůzi výboru, pokud byl pozván.

Členové Komise jsou vyslechnuti, kdykoli o to požádají.

Parlamentní výbory usilují o dodržování svých návrhů pořadu jednání a své pořady jednání.

Pokud parlamentní výbor pozmění svůj návrh pořadu jednání nebo pořad jednání, neprodleně 
o tom uvědomí Komisi.

Pokud není přítomnost člena Komise na schůzi parlamentního výboru výslovně požadována, 
zajistí Komise, aby byla zastoupena odborně způsobilým úředníkem na vhodné úrovni.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

41. Tyto dva orgány se zavazují posilovat spolupráci v oblasti informací a komunikace.

42. Tyto dva orgány budou pravidelně hodnotit uplatňování této rámcové dohody a jejích příloh, 
a požádá-li o to jeden z orgánů, bude se s ohledem na praktické zkušenosti zvažovat její 
přezkoumání.

43. Tato rámcová dohoda bude přezkoumána po vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost.

V... dne...

Za Evropský parlament Za Komisi
Předseda Předseda
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PŘÍLOHA 1

Předávání důvěrných informací Evropskému parlamentu

1. Oblast působnosti

1.1. Tato příloha upravuje předávání důvěrných informací z Komise Parlamentu a zacházení s 
nimi v souvislosti s výkonem výsadních práv Parlamentu týkajících se legislativních 
a rozpočtových postupů, postupu udělování absolutoria a obecně s výkonem kontrolních 
pravomocí Evropského parlamentu. Tyto dva orgány jednají v souladu se vzájemnými 
povinnostmi upřímné spolupráce a v duchu naprosté vzájemné důvěry a také v co největším 
souladu s příslušnými ustanoveními smluv, zejména článků 6 a 46 Smlouvy o Evropské unii 
a článku 276 Smlouvy o založení Evropského společenství.

1.2. „Informací“ se rozumí jakákoliv písemná nebo ústně předávaná informace na jakémkoli 
nosiči a od jakéhokoli původce.

1.3. Komise zajistí, aby měl Parlament přístup k informacím v souladu s ustanoveními této 
přílohy, kdykoli ji některý z parlamentních orgánů uvedených v bodě 1.4. požádá o předání 
důvěrných informací.

1.4. V rámci této přílohy mohou o důvěrné informace Komisi požádat: předseda Parlamentu, 
předsedové dotyčných parlamentních výborů, předsednictvo a Konference předsedů.

1.5. Informace o postupech při porušení předpisů a postupech týkajících se hospodářské soutěže, 
pokud se na ně nevztahuje konečné rozhodnutí Komise v době obdržení žádosti některého z 
parlamentních orgánů, jsou z této přílohy vyňaty.

1.6. Těmito ustanoveními není dotčeno rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 
95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních pro výkon 
vyšetřovacího práva Evropského parlamentu1 a příslušná ustanovení rozhodnutí Komise 
1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999, kterým se zřizuje Evropský úřad pro 
boj proti podvodům (OLAF)2.

2. Obecná pravidla

2.1. Na žádost některého ze subjektů uvedených v bodě 1.4. předá Komise tomuto subjektu co 
nejrychleji veškeré důvěrné informace požadované pro výkon práva Parlamentu na kontrolu. 
Tyto dva orgány v souladu se svými pravomocemi a odpovědnostmi dodržují:

- základní lidská práva, včetně práva na spravedlivé soudní řízení a práva na ochranu 
soukromí;

- ustanovení o soudních a disciplinárních řízeních;

                                               
1 Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
2 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.
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- ochranu obchodního tajemství a obchodních vztahů;

- ochranu zájmů Evropské unie, zejména zájmů týkajících se veřejné bezpečnosti, 
mezinárodních vztahů, měnové stability a finančních zájmů.

V případě neshody je věc postoupena předsedům těchto dvou orgánů, aby spor vyřešili. 
Důvěrné informace od státu, orgánu nebo mezinárodní organizace se předávají pouze 
s jejich souhlasem.

2.2. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně důvěrnosti určité informace nebo nutnosti 
přijmout vhodná opatření, aby mohla být daná informace předána v souladu s některou 
z možností stanovených v bodě 3.2. se předseda příslušného parlamentního výboru –
v případě nutnosti spolu se zpravodajem – neprodleně poradí se členem Komise, který za 
danou oblast odpovídá. V případě neshody je věc postoupena předsedům těchto dvou 
orgánů, aby spor vyřešili.

2.3. Pokud po skončení postupu uvedeného v bodě 2.2. nedojde k žádné dohodě, požádá 
předseda Parlamentu na odůvodněnou žádost příslušného parlamentního výboru Komisi, 
aby v přiměřené a řádně stanovené lhůtě předala dané důvěrné informace způsobem, který 
vybere z možností stanovených v bodě 3 této přílohy. Před uplynutím této lhůty Komise 
písemně informuje Parlament o svém konečném postoji, vůči kterému si Parlament případně 
vyhrazuje právo uplatnit své právo požadovat nápravu.

3. Způsoby přístupu k důvěrným informacím a zacházení s nimi

3.1. Důvěrné informace předávané v souladu s postupy stanovenými v bodě 2.2. a případně v 
bodě 2.3. se předávají na odpovědnost předsedy nebo člena Komise parlamentnímu orgánu, 
který podal žádost.

3.2. Aniž je dotčen bod 2.3., přístup a opatření určená k zachování důvěrnosti informací se 
stanoví po vzájemné dohodě mezi členem Komise, který nese odpovědnost za danou oblast, 
a příslušným parlamentním orgánem, jež bude řádně zastoupen předsedou, který vybere 
jednu z následujících možností:

- informace pro předsedu a zpravodaje příslušného parlamentního výboru;

- omezený přístup k informacím pro všechny členy příslušného parlamentního výboru 
v souladu s odpovídajícími opatřeními, přičemž dokumenty jsou po prostudování 
případně odebrány bez možnosti je kopírovat;

- diskuse příslušného parlamentního výboru na neveřejném zasedání v souladu 
se způsoby, které se mohou lišit podle míry důvěrnosti, a v souladu se zásadami 
stanovenými v příloze VII Jednacího řádu Parlamentu;

- předání dokumentů, ze kterých byly odstraněny veškeré podrobnosti s osobními 
údaji;
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- v naprosto výjimečných a odůvodněných případech informace pouze pro předsedu 
Parlamentu.

Dané informace nesmí být zveřejněny ani předány žádnému dalšímu příjemci.

3.3. V případě nedodržení těchto pravidel se použijí ustanovení o sankcích stanovené v příloze 
VII Jednacího řádu Parlamentu.

3.4. Aby mohla být výše stanovená ustanovení prováděna, zajistí Parlament zavedení těchto 
opatření:

- bezpečný systém archivování dokumentů označených jako důvěrné;

- bezpečná čítárna (bez kopírek, telefonů, faxů, skenerů nebo jakékoliv jiného 
technického vybavení k rozmnožování a předávání dokumentů atd.);

- bezpečnostní pravidla upravující přístup do čítárny, včetně požadavků na podpis 
v prezenční knize a čestné prohlášení o nešíření prohlížených důvěrných informací.

3.5. Komise přijme veškerá opatření požadovaná k uplatňování této přílohy.
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PŘÍLOHA 2

Časový rozvrh legislativního a pracovního programu Komise

1. V únoru předloží předseda Komise nebo místopředseda odpovědný za 
interinstitucionální vztahy Konferenci předsedů rozhodnutí o roční politické strategii na 
následující rok. 

2. Na dílčích zasedáních v únoru a březnu se dotčené orgány zapojí do diskuse o hlavních 
směrech politických priorit založených na rozhodnutí o roční politické strategii na 
následující rok.

3. Po této diskusi povedou v průběhu roku odpovědné parlamentní výbory a příslušní 
členové Komise pravidelný oboustranný dialog, aby zhodnotili stav provádění 
stávajícího legislativního a pracovního programu Komise a projednali přípravu příštího 
programu ve každé konkrétní oblasti. Všechny parlamentní výbory o výsledcích těchto 
setkání pravidelně informují Konferenci předsedů výborů.

4. Konference předsedů výborů uspořádá pravidelné výměny názorů s místopředsedou 
Komise odpovědným za interinstitucionální vztahy, aby zhodnotili stav provádění 
stávajícího legislativního a pracovního programu Komise, projednali přípravu příštího 
programu a zhodnotili výsledky probíhajícího dialogu dotčených parlamentních výborů 
a příslušných členů Komise.

5. V září předloží Konference předsedů výborů souhrnnou zprávu Konferenci předsedů, 
která o ní uvědomí Komisi.

6. Na listopadovém dílčím zasedání přednese předseda Komise za účasti sboru Komise na 
plenárním zasedání legislativní a pracovní program Komise na následující rok. Součástí 
této prezentace bude zhodnocení provádění  stávajícího programu. V souvislosti 
s rozpravou o rozpočtu uspořádá Parlament rozpravu o legislativním a pracovním 
programu. Po této rozpravě bude následovat přijetí usnesení Parlamentu na prosincovém 
dílčím zasedání.

7. Legislativní a pracovní program Komise se doplní seznamem legislativních 
a nelegislativních návrhů na nadcházející rok ve formě, která bude stanovena1. Program 
se předá Parlamentu v dostatečném předstihu před dílčím zasedáním, na kterém má být 
program projednáván.

8. Tento časový rozvrh se použije na každý pravidelný plánovací cyklus, s výjimkou let, ve 
kterých se konají volby do Evropského parlamentu a zároveň končí funkční období 
Komise.

9. Tímto časovým rozvrhem nejsou dotčeny žádné budoucí dohody o interinstitucionálním 
plánování.

                                               
1 Bude zahrnovat kalendář a případně právní základ a rozpočtové dopady.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005 o pravidlech pro schvalování 
Evropské komise (2005/2024(INI)) - Zpráva Andrewa Duffa

Evropský parlament,

- s ohledem na články 213 a 214 Smlouvy o založení Evropského společenství a na článek 126 
Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii1, 

- s ohledem na články I-26, I-27, I-28, III-348 a III-350 Smlouvy o Ústavě pro Evropu a na 
prohlášení 7 týkající se článku I-27 Ústavy pro Evropu, které je přílohou závěrečného aktu 
mezivládní konference, 

- s ohledem na článek 10 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu 
všeobecným přímým hlasováním2,

- s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí ze dne 
26. května 20053,

- s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2004 o volbě nové Komise4,

- s ohledem na článek 45 a články 98 a 99 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0179/2005),

A. vzhledem k tomu, že parlamentní slyšení kandidátů na komisaře, poprvé uskutečněné v roce 
1994, které se od té doby dále rozvinulo, získalo legitimitu plně uznávanou nejen 
Parlamentem a Komisí, ale také Radou a členskými státy,

B. vzhledem k tomu, že demokratická odpovědnost Komise je výrazně posílena parlamentním 
schvalovacím postupem, který je veřejný, spravedlivý a konzistentní a v němž každý kandidát 
na komisaře podá Parlamentu veškeré zásadní informace,

C. vzhledem k tomu že, na základě zkušeností a s ohledem na budoucí ústavní reformu je nyní 
žádoucí přehodnotit způsob, jakým Parlament Komisi schvaluje,

1. schvaluje následující zásady, kritéria a opatření pro vyjádření souhlasu s celým sborem 
komisařů:

Hodnotící kritéria

                                               
1 Ve znění článku 4 Protokolu o rozšíření Smlouvy z Nice, pozměněném článkem 45 aktu o přistoupení 

z roku 2003. 
2 Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 

21.10.2002, s. 1).
3 Přijaté texty, P6_TA(2005)0194, příloha.
4 Úř. věst. C 201 E, 18.8.2005, s. 113.
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a) Parlament bude hodnotit kandidáty na komisaře podle jejich celkové způsobilosti, 
evropanství a nepochybné nezávislosti. Bude hodnotit znalosti z příslušné oblasti 
a komunikační schopnosti;

b) Parlament bude brát zvláštní ohledy na rovnováhu mezi počtem žen a mužů. Může se 
vyjádřit k rozdělení resortů zvoleným předsedou;

c) Parlament může požadovat jakékoli informace podstatné pro jeho rozhodnutí 
o způsobilosti kandidátů. Očekává úplné zveřejnění informací týkajících se finančních 
zájmů;

Slyšení

d) Každý kandidát na komisaře bude vyzván k účasti na jednom slyšení v příslušném 
parlamentním výboru nebo výborech, které bude trvat tři hodiny. Tato slyšení budou 
veřejná;

e) Slyšení budou organizována ve spolupráci s konferencí předsedů a s konferencí 
předsedů výborů. Budou učiněna příslušná opatření pro sdružení příslušných výborů, 
pokud jsou resorty smíšené. Mohou nastat tři případy:

- resort kandidáta na komisaře se shoduje s pravomocemi jediného parlamentního 
výboru; v tomto případě vede slyšení kandidáta na komisaře tento jediný 
parlamentní výbor;

- resort kandidáta na komisaře se shoduje v zhruba rovnoměrně s pravomocemi 
několika parlamentních výborů; v tomto případě vedou slyšení kandidáta na 
komisaře společně dané parlamentní výbory;

- resort kandidáta na komisaře se z velké části shoduje s pravomocemi jednoho 
parlamentního výboru a okrajově s pravomocemi jednoho nebo několika dalších 
parlamentních výborů; v tomto případě vede slyšení kandidáta na komisaře hlavní 
příslušný parlamentní výbor, který přizývá ke slyšení jeden nebo více dalších 
parlamentních výborů;

Praktická opatření budou plně konzultována se zvoleným předsedou Komise. 

f) Otázky k písemnému zodpovězení předloží parlamentní výbory kandidátům na 
komisaře v dostatečném časovém předstihu před slyšeními. Počet otázek k písemnému 
zodpovězení bude omezen na pět na jeden příslušný parlamentní výbor;

g) Slyšení budou probíhat za okolností a podmínek, které kandidátům na komisaře zajistí 
rovné a spravedlivé příležitosti představit sebe a své názory;

h) Kandidáti na komisaře budou vyzváni k úvodnímu ústnímu prohlášení, které nemá trvat 
déle než dvacet minut. Cílem slyšení je rozvinout mnohostranný politický dialog mezi 
kandidáty na komisaře a poslanci Parlamentu. Před ukončením zasedání bude 
kandidátovi na komisaře umožněno učinit stručné závěrečné prohlášení; 
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Hodnocení

i) Do 24 hodin bude veřejnosti k dispozici indexovaný videozáznam slyšení;

j) Výbory se sejdou neprodleně po ukončení slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze budou neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na komisaře způsobilí být členy kolegia a 
vykonávat specifické úkoly, pro které byli navrženi. Pokud jeden z výborů v těchto 
dvou bodech nedospěje k dohodě, rozhodnutí bude přijato na základě hlasování, o nějž 
požádá v krajním případě předseda daného výboru. Hodnotící zprávy budou zveřejněny 
a předloženy na neveřejné společné schůzi Konference předsedů a Konference předsedů 
výborů. Pokud se nerozhodnou požádat o další informace, prohlásí Konference 
předsedů a Konference předsedů výborů po výměně názorů slyšení za uzavřené; 

k) Zvolený předseda Komise představí celé kolegium komisařů na zasedání Parlamentu. 
Poté následuje rozprava. Rozpravu lze ukončit, pokud některá z politických skupin nebo 
alespoň třicet sedm poslanců předloží návrh usnesení. Na základě hlasování o návrhu 
usnesení bude Parlament hlasovat o tom, zda souhlasit nebo nesouhlasit se jmenováním 
předsedy a ostatních členů Komise jako celku. Parlament rozhodne většinou 
odevzdaných hlasů, hlasuje se jmenovitě. Parlament může odložit hlasování na další 
zasedání;

2. schvaluje následující opatření pro případ změny složení nebo rozdělení resortů/oblastí 
v Komisi během jejího funkčního období:

a) Pokud je třeba obsadit mandát uvolněný z důvodu odstoupení, odvolání nebo úmrtí, 
vyzve Parlament neodkladně kandidáta na komisaře k účasti na slyšení za podmínek 
stejných jako v bodě 1; 

b) V případě přistoupení nového členského státu vyzve Parlament jeho kandidáta na 
komisaře k účasti na slyšení za podmínek stejných jako v bodě 1;

c) V případě významného přeskupení resortů budou komisaři, kterých se tyto přesuny 
budou týkat, vyzváni k účasti v příslušných parlamentních výborech, než se ujmou 
svých funkcí;

3. pro usnadnění příprav schvalovacího procesu Komise žádá Radu, aby předsunula termín 
příštích voleb do Parlamentu z června na květen 2009;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení výboru odpovědnému za jednací řád, aby 
tento výbor mohl předložit pozměňovací návrhy k jednacímu řádu včas před dalšími 
parlamentními volbami;

5. Pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Evropské radě a Radě.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních 
návrhů v legislativním procesu (2005/2214(INI)) - Zpráva Sylvie-Yvonne Kaufmannové

Evropský parlament,

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 27. září 2005 o výsledku 
prověření legislativních návrhů v legislativním procesu (KOM(2005)0462),

- s ohledem na dopis, který zaslal předseda Parlamentu předsedovi Komise dne 23. ledna 
20061,

- s ohledem na dopis, který zaslal předseda Komise předsedovi Parlamentu dne 8. března 2006,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0143/2006),

vzhledem k tomu, že

A. ve výše uvedeném sdělení Komise oznámila svůj záměr stáhnout 68 legislativních návrhů, 
které považuje za neslučitelné s cíli lisabonské strategie a zásadami lepší tvorby právních 
předpisů přičemž další návrhy budou předmětem přezkoumaného posuzování ekonomického 
dopadu a budou případně pozměněny,

B. dopis v souvislosti s výsledky analýzy tohoto sdělení parlamentními výbory, který zaslal 
předseda Evropského parlamentu předsedovi Komise, obecně vítá záměry Komise, žádá 
nicméně konkrétně, aby některé návrhy nebyly staženy, a vyjadřuje výhrady vůči možným 
změnám některých dalších návrhů,

C. v odpovědi, kterou poslal předseda Komise předsedovi Parlamentu se uvádí, že Komise před 
přijetím svého konečného postoje náležitě posoudila postoj Parlamentu a uvádí konkrétní 
důvody, proč Komise nevyhověla některým požadavkům Parlamentu a také případné 
iniciativy, jež plánuje Komise v budoucnu uskutečnit, aby některé z těchto požadavků řešila,

D. výše uvedené sdělení skýtá jedinečnou příležitost provést hlubší analýzu problémů spojených 
se stahováním nebo pozměňováním legislativních návrhů ze strany Komise,

E. až na některé výjimky je možné přijmout většinu legislativních aktů Společenství pouze na 
základě návrhů předložených Komisí, která má téměř monopolní postavení při předkládaní 
legislativních návrhů,

F. ustanovení čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES stanoví, že „dokud Rada nerozhodne, může Komise 
kdykoli během příjímání aktu Společenství svůj návrh změnit“,

G. role Parlamentu sice není s ohledem na historické důvody v čl. 250 odst. 2 zmíněna, ale dané 
                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689)
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ustanovení je nutné interpretovat ve spojení s článkem 251, pokud se jedná o uplatňování 
postupu spolurozhodování, a s článkem 252, pokud se jedná o postup spolupráce,

H. kdykoli je společný postoj přijat po prvním čtení, má Komise podle čl. 251 odst. 2 druhého 
pododstavce třetí odrážky Smlouvy o ES možnost pouze informovat Parlament o svém 
postoji, a je-li tento společný postoj následně Parlamentem změněn, může Komise v souladu s 
čl. 251 odst. 2 třetím pododstavcem písm. c) pouze vydat stanovisko; je tedy zřejmé, že 
Komise již není „vlastníkem“ svých návrhů,

I. ve Smlouvách není zmíněna možnost, že by Komise stáhla legislativní návrh,

J. ani skutečnost, že neexistuje ustanovení, které by umožňovalo stažení legislativních návrhů, 
neodradila Komisi od opakovaného stahování legislativních návrhů,

K. zdá se, že Parlament, Rada a Komise se nemohou přesně dohodnout na tom, do jaké míry má 
Komise právo stahovat legislativní návrhy,

L. i přes tyto neshody je pro Komisi stahování legislativních návrhů běžnou praxí a nikdy 
nevedlo k řízení u Soudního dvora,

M. Parlament v minulosti z vlastní iniciativy již několikrát požádal Komisi, aby stáhla své 
návrhy,

N. rámcová smlouva1 o vztazích mezi Parlamentem a Komisí ze dne 26. května 2005 stanoví, že:

- v rámci všech legislativních postupů „ se Komise zavazuje k pečlivému posouzení 
pozměňovacích návrhů ke svým návrhům právních předpisů, které přijal Parlament, s 
cílem zohlednit je v pozměněném návrhu“ (bod 31),

- v rámci všech legislativních postupů „před stažením svých návrhů předá Komise 
Parlamentu a Radě oznámení“ (bod 32),

- v rámci legislativních postupů, které nevyžadují spolurozhodování, se Komise zavazuje 
k „případnému“ stažení legislativního návrhu, který byl Parlamentem zamítnut, a 
zároveň k tomu, že vysvětlí důvody proč tak neučinila, rozhodne-li se návrh zachovat 
(bod 33),

O. dohoda vycházející ze společných pokynů mezi třemi orgány, pokud jde o stahování návrhů a 
v nezbytné míře pozměňování legislativních návrhů Komisí, by pozitivně přispěla k hladkému 
průběhu legislativních postupů,

1. vítá výše uvedené sdělení Komise a domnívá se, že stahování nebo pozměňování většiny 
návrhů zmíněných v tomto sdělení bude ve skutečnosti přínosem pro zjednodušení 
legislativního prostředí Společenství, trvá však na tom, že by Komise měla řádně zvážit 
připomínky, které vznesl předseda Parlamentu ve svém dopise ze dne 23. ledna 2006;

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0194, příloha.
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2. vítá skutečnost, že Komise na základě námitek Parlamentu znovu přehodnotila před přijetím 
konečného postoje své návrhy; uznává, že v každém případě, kdy Komise tyto námitky 
nepřijala, uvedla důvody, proč tomu tak bylo, a že v některých případech také uvedla možné 
podněty, pomocí nichž je možno splnit přání Parlamentu;

3. zdůrazňuje, že v budoucí praxi tohoto typu by měla Komise uvést konkrétní důvody pro 
stažení nebo změnu každého návrhu a neměla by se pouze odvolávat na obecné zásady, které 
jednoznačně nevysvětlují důvody, proč se Komise domnívá, že by konkrétní návrh měl být 
stažen nebo pozměněn;

4. vítá, že Komise bere v úvahu cíle Lisabonské agendy dříve, než navrhne stažení legislativního 
návrhu; z toho důvodu lituje, že Komise stáhla návrh směrnice o statutu evropské vzájemné 
společnosti, který je přitom jednou z klíčových součástí Lisabonské strategie; vyjadřuje podiv 
nad tím, že Komise používá argument rozdílné vnitrostátní legislativy jako překážky pro 
iniciativy Společenství; žádá proto Komisi, aby do konce roku přijala iniciativu, která umožní 
vypracovat statut evropské vzájemné společnosti a evropského sdružení;

5. žádá Komisi, aby ihned po svém jmenování sestavila a předložila Parlamentu a Radě seznam, 
v němž uvede, které z legislativních návrhů předcházející Komise zamýšlí zachovat;

6. žádá Komisi, aby do svého ročního legislativního a pracovního plánu začlenila seznam 
návrhů, které má v úmyslu stáhnout či změnit, aby tak Parlamentu umožnila vyjádřit se v 
souladu s jeho výsadními právy vycházejícími ze Smluv a v souladu s postupy stanovenými 
ve výše uvedené rámcové dohodě;

7. bere na vědomí skutečnost, že možnost stažení legislativního návrhu Komisí není zmíněna v 
žádném ustanovení stávajících Smluv, zatímco možnost změny legislativního návrhu vychází 
ze zásady, že Komise může měnit své návrhy v průběhu postupu, který vede k přijetí aktů 
Společenství, jak je jednoznačně stanoveno v čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES; uznává, že tato 
zásada je také použitelná u postupu spolurozhodování, který je stanoven v článku 251, a u 
postupu spolupráce, který je stanoven v článku 252;

8. uznává nicméně, že v rámci jasných omezení, způsobilost Komise stáhnout legislativní návrh 
v rámci postupu jeho přijímání:

- vyplývá z jejího práva legislativního podnětu a představuje logické doplnění 
způsobilosti Komise návrh měnit,

- může přispět k posílení role Komise v legislativním postupu a

- může být považována za pozitivní prvek, který přispěje k zajištění toho, aby se postupy 
přijímání aktu Společenství a interinstitucionální dialog zaměřovaly na prosazování 
„zájmu Společenství“;

9. trvá nicméně na tom, že u této možnosti je nutné přihlížet k výsadnímu právu různých orgánů
v rámci legislativního postupu stanovenému ve Smlouvách a postupovat v souladu se zásadou 
loajální spolupráce mezi orgány;
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10. zdůrazňuje, že možnosti stáhnout nebo měnit návrhy nesmí měnit roli žádného orgánu v rámci 
legislativního postupu takovým způsobem, aby to ohrozilo institucionální rovnováhu, a že 
možnost stahovat návrhy neznamená uznání jakéhosi „práva veta“ Komise;

11. zdůrazňuje, že stahování nebo změna legislativních návrhů musí podléhat stejným obecným 
zásadám, kterými se řídí předkládání návrhů Komisí, to znamená, že musí sledovat zájem 
Společenství a musí být řádně odůvodněny;

12. domnívá se, že aniž je dotčena pravomoc Soudního dvora definovat přesný rozsah práv, které 
jsou jednotlivým orgánům uděleny Smlouvami, stanovení obecných zásad orgány, které se 
týkají stažení nebo změny legislativních návrhů Komisí, jako doplňku k příslušným zásadám 
již stanoveným v rámcové smlouvě o vztazích mezi Parlamentem a Komisí a v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, by bylo pozitivním 
krokem směrem k usnadnění legislativního postupu a dialogu mezi orgány;

13. navrhuje následující zásady pro stahování a pozměňování legislativních návrhů Komisí:

a) Komise může stáhnout či změnit legislativní návrh v zásadě kdykoli v průběhu postupů 
jejich příjímání dokud Rada nerozhodla; to znamená, že při postupu spolurozhodování a 
spolupráce Komise již nemůže stáhnout nebo změnit legislativní návrh poté, co Rada 
přijala společný postoj, pokud ve svém rozhodnutí o společném postoji Rada 
nepřekročila své pravomoci pozměnit návrh Komise, takže rozhodnutí ve skutečnosti 
představuje legislativní podnět samotné Rady, což se ve Smlouvě neuvádí;

b) v případě, kdy Parlament zamítl legislativní návrh nebo k němu předložil podstatné 
pozměňovací návrhy, nebo kdy Parlament nějakým jiným způsobem požádal Komisi, 
aby stáhla nebo podstatně pozměnila legislativní návrh, Komise tento postoj řádně 
zohlední; jestliže se Komise ze závažných důvodů rozhodne nesdílet postoj vyjádřený 
Parlamentem, vysvětlí Parlamentu důvody k tomuto rozhodnutí v prohlášení;

c) v případě, že se Komise rozhodne stáhnout nebo změnit legislativní návrh z vlastního 
podnětu, oznámí předem tento záměr Parlamentu; toto oznámení bude učiněno 
v dostatečném předstihu, aby měl Parlament možnost vyjádřit se k tomuto záměru, a 
bude zahrnovat jasné zdůvodnění, proč se Komise domnívá, že by konkrétní návrh měl 
být stažen nebo pozměněn; Komise řádně zohlední názor Parlamentu; jestliže se 
Komise ze závažných důvodů rozhodne stáhnout nebo změnit návrh v rozporu s přáním 
Parlamentu, vysvětlí Parlamentu důvody k tomuto rozhodnutí v prohlášení.

14. zdůrazňuje, že míra v jaké Komise zohledňuje názory Parlamentu, pokud jde o stahování nebo 
změny legislativních návrhů, představuje základní prvek politické důvěry, která tvoří základ 
řádné spolupráce mezi těmito dvěma orgány;

15. domnívá se, že v případě, že Komise stáhne nebo podstatně změní legislativní návrh 
způsobem, jenž ovlivňuje legislativní výsady Parlamentu, měla by se tato skutečnost předat 
příslušným politickým orgánům Parlamentu k politickému projednání; navíc se domnívá, že v 
případě, že Komise stáhne legislativní návrh způsobem, jenž ovlivňuje výsady dvou složek 
legislativního orgánu, mohly by tyto složky považovat toto stažení za neplatné a měly by 
pokračovat v postupu stanoveném ve Smlouvách až k případnému přijetí příslušného aktu;
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16. je toho názoru, že v případě, kdy byl legislativní návrh formulován v souladu s článkem 138 
Smlouvy, měla by Komise řádně informovat evropské sociální partnery o svém úmyslu 
stáhnout nebo podstatně změnit legislativní návrh;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2007 o přijetí společného prohlášení o 
praktických opatřeních pro postup spolurozhodování (2005/2125(ACI)) - Zpráva Joa Leinena

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 251 Smlouvy o založení Evropského společenství,

- s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 1999 týkající se společného prohlášení o 
praktických opatřeních pro nový postup spolurozhodování1,

- s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. března 2007,

- s ohledem na pozměněný návrh společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování (dále jen „revidované prohlášení“),

- s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu a bod XVIII odst. 4 přílohy VI jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0142/2007),

A. vzhledem k tomu, že stálé rozšiřování oblasti působnosti postupu spolurozhodování zvyšuje 
jeho význam v zákonodárném procesu EU a vede ke změně v povaze interinstitucionálních 
vztahů mezi Parlamentem, Radou a Komisí,

B. vzhledem ke snaze Parlamentu, Rady a Komise učinit zákonodárství EU transparentnějším, 
koordinovanějším, účinnějším a demokratičtějším,

C. vzhledem k tomu, že ačkoli se společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování z roku 1999 osvědčilo, některé praktické změny jeho uplatňování, které 
byly postupem času zavedeny, ukázaly, že uvedené prohlášení je třeba pozměnit,

D. vzhledem k tomu, že postupným rozšiřováním Evropské unie vznikla nutnost jak zefektivnit 
postupy, tak optimalizovat zdroje,

E. vzhledem k tomu, že revidované prohlášení těmto očekáváním odpovídá a umožňuje 
konstruktivní a pružný rozvoj budoucí interinstitucionální spolupráce,

F. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohody a rámcové dohody mají značné důsledky, a 
že je tudíž zásadní, aby k nim byl usnadněn přístup a aby byla zajištěna transparentnost 
společným zveřejněním všech dohod v příloze jednacího řádu Evropského parlamentu,

1. opět potvrzuje svou věrnost zásadám transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti a potřebu 
zaměřit se na zjednodušení zákonodárného procesu EU, přičemž je třeba dodržovat právní řád 
Evropské unie;

2. vítá revidované prohlášení, které zlepšuje jak strukturu, tak obsah prohlášení z roku 1999, 
neboť přidává několik významných ustanovení, která dokument uvádějí v soulad 

                                               
1 Úř. věst. C 279, 1.10.1999, s. 229.
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s osvědčenými postupy, a které si klade za cíl posílit spolupráci všech tří orgánů s ohledem na 
zvýšení účinnosti a kvality právních předpisů EU;

3. vyjadřuje přání, aby Parlament vytvořil metodu, která by harmonizovala fungování 
parlamentních výborů v průběhu třístranných jednání prostřednictvím vymezení určitého 
počtu pravidel týkajících se složení parlamentních delegací, jakož i závazku mlčenlivosti 
s ohledem na jejich činnost;

4. obzvláště vítá následující zlepšení, která revidované prohlášení obsahuje:

a) nová ustanovení týkající se přítomnosti zástupců předsednictví Rady na schůzích 
parlamentních výborů a ta ustanovení, která se týkají žádostí o informace ohledně 
postoje Rady, která společně tvoří krok směrem k dosažení cíle, jímž je zlepšení dialogu 
mezi oběma zákonodárnými složkami;

b) uznání stávající praxe dokončování dohod, kterých bylo dosaženo v rámci neformálních 
jednání mezi orgány, výměnou dopisů;

c) potvrzení zásady, že s ohledem na právně-jazykovou revizi musí rovnocenně 
spolupracovat útvary Parlamentu a Rady;

d) dosažení dohody o tom, aby byly významné přijaté texty podepisovány pokud možno 
společně během slavnostního ceremoniálu za přítomnosti sdělovacích prostředků, jakož 
i o společných tiskových zprávách a konferencích, na kterých bude oznamován úspěšný 
výsledek příslušné činnosti;

5. je přesvědčen, že revidované prohlášení dále zvýší transparentnost a veřejnou odpovědnost za 
legislativní činnost prováděnou na základě postupu spolurozhodování;

6. schvaluje revidované prohlášení, které je přiloženo k tomuto rozhodnutí, a rozhoduje, že 
revidované prohlášení bude tvořit přílohu jeho jednacího řádu; vyzývá ke zveřejnění 
revidovaného prohlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA

EVROPSKÝ PARLAMENT

RADA

KOMISE

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O PRAKTICKÝCH OPATŘENÍCH PRO POSTUP 
SPOLUROZHODOVÁNÍ (ČLÁNEK 251 SMLOUVY O ES)

OBECNÉ ZÁSADY

1. Evropský parlament, Rada a Komise, (dále jen „orgány“), konstatují, že současná praxe 
založená na rozhovorech mezi předsednictvím Rady, Komisí, předsedy příslušných výborů 
nebo zpravodaji Evropského parlamentu a mezi spolupředsedy dohodovacího výboru se 
osvědčila.

2. Orgány potvrzují, že tato praxe, která se rozvinula ve všech stadiích postupu 
spolurozhodování, musí být i nadále podporována. Orgány se zavázaly, že přezkoumají své 
pracovní metody s cílem ještě lépe využít všechny možnosti, které nabízí postup 
spolurozhodování, jak jej stanoví Smlouva o ES.

3. Toto společné prohlášení vyjasňuje tyto pracovní metody a praktická opatření jejich 
používání. Doplňuje interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů1, a 
zejména ustanovení týkající se postupu spolurozhodování. Orgány se plně zavazují dodržovat 
tyto závazky s ohledem na zásady transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti. V tomto ohledu 
by orgány měly věnovat zvláštní pozornost dalším návrhům na zjednodušení, a současně 
respektovat acquis communautaire.

4. Orgány v rámci postupu spolurozhodování spolupracují v dobré víře s cílem sblížit co nejvíce 
své postoje, a tím případně usnadnit přijetí aktu v co nejdřívějším stadiu postupu.

5. Za tímto účelem orgány spolupracují prostřednictvím příslušných interinstitucionálních 
kontaktů s cílem sledovat postup práce a analyzovat míru shody ve všech stadiích postupu 
spolurozhodování.

6. Orgány se v souladu se svými jednacími řády zavazují k pravidelné výměně informací o 
pokroku při projednávání různých dokumentů postupem spolurozhodování. Zajistí co nejlepší 
koordinaci svých pracovních harmonogramů s cílem umožnit, aby vedení jednání bylo 
koherentní a směřovalo ke sblížení stanovisek. Orgány se proto budou snažit vypracovat 
orientační harmonogram pro jednotlivá stadia přijímání různých legislativních návrhů, 
přičemž budou plně respektovat politickou povahu tohoto rozhodovacího postupu.

                                               
1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
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7. Spolupráce mezi orgány v rámci spolurozhodování má často podobu třístranných jednání. 
Užitečnost a flexibilita těchto třístranných jednání se odráží ve skutečnosti, že se významně 
zvýšil počet dohod dosažených v prvním nebo druhém čtení a že rovněž přispěly k přípravě 
schůzí dohodovacího výboru.

8. Tato třístranná jednání mají většinou neformální podobu. Mohou se konat kdykoli během 
spolurozhodování a mohou se jich účastnit zástupci na různých úrovních, a to podle povahy 
očekávané diskuze. Každý orgán podle svého jednacího řádu jmenuje své zástupce, kteří se 
budou účastnit jednání, stanoví jejich mandát k vyjednávání a včas o tom  vyrozumí  ostatní 
orgány.

9. Je-li to možné, je každý návrh kompromisního textu, který má být předmětem diskuze na 
příštím jednání, předem zaslán všem účastníkům. S cílem zvýšit transparentnost budou 
třístranná jednání, která se konají v prostorách Evropského parlamentu a Rady, pokud možno 
předem oznámeny.

10. Předsednictví Rady se snaží účastnit se schůzí parlamentních výborů. Případně řádně posoudí 
žádost, kterou obdrží, o poskytnutí informací ohledně postoje Rady.

PRVNÍ ČTENÍ

11. Orgány v rámci postupu spolurozhodování spolupracují v dobré víře s cílem sblížit co nejvíce 
své postoje, aby byly akty přijaty pokud možno v prvním čtení.

Dohoda v prvním čtení v Evropském parlamentu

12. Jsou navazovány příslušné kontakty s cílem usnadnit konání jednání v prvním čtení.

13. Komise usnadňuje tyto kontakty a uplatňuje konstruktivním způsobem své právo podávat 
legislativní návrhy s cílem sladit postoje Evropského parlamentu a Rady s náležitým ohledem 
na rovnováhu mezi orgány a úlohu, kterou jí svěřuje Smlouva.

14. Pokud je v rámci neformálních třístranných jednání dosaženo dohody, zašle předseda Výboru 
stálých zástupců předsedovi příslušného parlamentního výboru dopis podrobně vysvětlující 
podstatu dohody, který má podobu pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. V dopise je 
zmíněna ochota Rady přijmout tento výsledek, s výhradou právně-jazykové revize, bude-li 
schválen v plénu. Kopie dopisu je zaslána Komisi.

15. Je-li v této souvislosti zřejmé, že projednávání aktu bude ukončeno v prvním čtení, měla by 
být informace o záměru uzavřít dohodu uvedena co nejdříve ve známost.

Dohoda ve stadiu společného postoje Rady

16. Pokud nebylo dosaženo dohody před prvním čtením v Evropském parlamentu, je možné 
pokračovat v kontaktech s cílem uzavřít dohodu ve stadiu společného postoje Rady.
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17. Komise usnadňuje tyto kontakty a uplatňuje konstruktivním způsobem své právo podávat 
legislativní návrhy s cílem sladit postoje Evropského parlamentu a Rady s náležitým ohledem 
na rovnováhu mezi orgány a úlohu, kterou jí svěřuje Smlouva.

18. Pokud je dosaženo dohody, zašle předseda příslušného parlamentního výboru předsedovi 
Výboru stálých zástupců dopis obsahující doporučení plénu  přijmout společný postoj Rady 
bez pozměňovacích návrhů, bude-li společný postoj potvrzen Radou, s výhradou právně-
jazykové revize. Kopie dopisu je zaslána Komisi.

DRUHÉ ČTENÍ

19. Rada ve vysvětlujícím prohlášení co nejjasněji vyloží důvody, které ji vedly k přijetí 
společného postoje. Evropský parlament co nejvíce zohlední tyto důvody a postoj Komise ve 
svém druhém čtení.

20. Před předáním společného postoje se Rada snaží spolu s Evropským parlamentem a Komisí 
najít nejvhodnější datum jeho předání s cílem zajistit maximální efektivitu legislativního 
postupu ve druhém čtení.

Dohoda ve druhém čtení v Evropském parlamentu

21. Jakmile Evropský parlament obdrží společný postoj Rady, příslušné kontakty pokračují s 
cílem lépe pochopit jednotlivé postoje, a tak dovést legislativní postup co nejdříve ke konci.

22. Komise usnadní tyto kontakty a vydá své stanovisko s cílem sladit postoje Evropského 
parlamentu a Rady, s náležitým ohledem na rovnováhu mezi orgány a úlohu, kterou jí svěřuje 
Smlouva.

23. Pokud je v rámci neformálních třístranných jednání dosaženo dohody, zašle předseda Výboru 
stálých zástupců předsedovi příslušného parlamentního výboru dopis podrobně vysvětlující 
podstatu dohody, který má podobu pozměňovacích návrhů ke společnému postoji Rady. V 
dopise je zmíněna ochota Rady přijmout tento výsledek, s výhradou právně-jazykové revize, 
bude-li schválen v plénu. Kopie dopisu je zaslána Komisi.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

24. Ukáže-li se, že Rada nebude moci přijmout všechny pozměňovací návrhy Evropského 
parlamentu předložené ve druhém čtení, a pokud je Rada připravena vysvětlit svůj postoj, 
bude uspořádáno první třístranné jednání. Každý orgán podle svého jednacího řádu jmenuje 
své zástupce, kteří se zúčastní jednání, a stanoví jejich mandát k vyjednávání. Komise co 
nejdříve oznámí oběma delegacím své záměry s ohledem na své stanovisko k pozměňovacím 
návrhům Evropského parlamentu přijatým ve druhém čtení.

25. V průběhu dohodovacího řízení se konají třístranná jednání s cílem projednat nevyřešené 
otázky a připravit půdu pro dosažení dohody v dohodovacím výboru. Výsledky těchto jednání 
jsou projednány a pokud možno schváleny na schůzích jednotlivých orgánů.
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26. Dohodovací výbor svolává předseda Rady po dohodě s předsedou Evropského parlamentu a s 
náležitým ohledem na ustanovení Smlouvy.

27. Komise se účastní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou činnost potřebnou ke 
sblížení postojů Evropského parlamentu a Rady. Podněty Komise mohou zahrnovat přípravu 
kompromisních textů s ohledem na postoje Evropského parlamentu a Rady a s náležitým 
ohledem na úlohu, kterou jí svěřuje Smlouva.

28. Dohodovacímu výboru předsedají předseda Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady. 
Schůzím výboru střídavě předsedá každý ze spolupředsedů.

29. Data a pořady jednání schůzí dohodovacího výboru stanoví oba spolupředsedové s cílem 
zajistit efektivní fungování dohodovacího výboru v rámci dohodovacího řízení. Navrhovaná 
data jsou konzultována s Komisí. Evropský parlament a Rada stanoví orientačně vhodná data 
pro konání dohodovacích jednání a informuje o nich Komisi.

30. Spolupředsedové mohou zařadit na pořad jednání jakékoli schůze dohodovacího výboru 
několik záležitostí. Vedle hlavní záležitosti („bod B“), v níž zatím nebylo dosaženo dohody, 
může být dohodovací řízení o dalších záležitostech zahájeno nebo ukončeno bez rozpravy o 
těchto záležitostech („bod A“).

31. S ohledem na ustanovení Smlouvy týkající se lhůt Evropský parlament a Rada co nejvíce 
zohledňují požadavky související s harmonogramem, a zejména ty, jež souvisejí s přerušením 
činnosti orgánů a s volbami do Evropského parlamentu. V každém případě by přerušení 
činnosti mělo být co nejkratší.

32. Dohodovací výbor se schází střídavě v prostorách Evropského parlamentu a Rady, aby oba 
orgány rovným způsobem sdílely technické zázemí včetně tlumočnického zázemí.

33. Dohodovací výbor má k dispozici návrh Komise, společný postoj Rady a stanovisko Komise 
k tomuto postoji, pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, stanovisko Komise k těmto 
návrhům a společný pracovní dokument delegací Evropského parlamentu a Rady. Pracovní 
dokument by měl uživatelům umožnit snadno identifikovat sporné body a účinně na ně 
odkazovat. Komise zpravidla vydá stanovisko do tří týdnů poté, co úřední cestou obdrží 
výsledky hlasování v Evropském parlamentu, a nejpozději při zahájení jednání dohodovacího 
výboru.

34. Spolupředsedové mohou předložit dohodovacímu výboru texty ke schválení.

35. Dohody o společném návrhu je dosaženo na schůzi dohodovacího výboru nebo později 
výměnou dopisů mezi spolupředsedy. Kopie těchto dopisů jsou zaslány Komisi.

36. Je-li dohody o společném návrhu dosaženo v dohodovacím výboru, je znění této dohody po 
právně-jazykové finalizaci předloženo spolupředsedům k formálnímu schválení. Ve 
výjimečných případech a s ohledem na dodržení lhůt může být spolupředsedům předložen ke 
schválení návrh společného návrhu.
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37. Spolupředsedové zašlou schválený společný návrh předsedům Evropského parlamentu a Rady 
dopisem, který oba podepíší. Není-li dohodovací výbor schopen se dohodnout na společném 
návrhu, spolupředsedové tuto skutečnost oznámí předsedům Evropského parlamentu a Rady 
dopisem, který oba podepíší. Tyto dopisy slouží jako úřední zápis.  Kopie dopisů jsou zaslány 
na vědomí Komisi. Pracovní dokumenty, které byly použity během dohodovacího řízení, 
budou uloženy a zpřístupněny v rejstříku každého orgánu po ukončení řízení.

38. Sekretariát Evropského parlamentu a generální sekretariát Rady pracují společně jako 
sekretariát dohodovacího výboru za zapojení generálního sekretariátu Komise.

OBECNÁ USTANOVENÍ

39. Považuje-li Evropský parlament nebo Rada za důležité prodloužit lhůty stanovené článkem 
251 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost předsedovi druhého z těchto orgánů a Komisi.

40. Pokud je v prvním nebo druhém čtení nebo v dohodovacím řízení dosaženo dohody, je 
konečné znění schváleného textu vypracováno v úzké spolupráci a po vzájemné dohodě 
právně-jazykovými útvary Evropského parlamentu a Rady.

41. V žádném ze schválených textů nelze provádět změny, aniž by k tomu Evropský parlament a 
Rada na příslušné úrovni daly výslovný souhlas. 

42. Konečné znění by mělo být vypracováno s řádným ohledem na rozdílné postupy Evropského 
parlamentu a Rady, zejména s ohledem na dodržení lhůt pro ukončení interních postupů. 
Orgány se zavazují, že nevyužijí lhůty pro právně-jazykovou finalizaci aktů k opětovnému 
otevření diskuze o obsahových otázkách.

43. Evropský parlament a Rada se dohodnou na společném předložení textů připravených 
společně těmito orgány. 

44. Orgány se zavazují, pokud možno, používat v aktech přijímaných postupem 
spolurozhodování vzájemně použitelná standardní ustanovení, zejména ustanovení týkající se 
prováděcích pravomocí (v souladu s rozhodováním v rámci projednávání ve výborech1), 
vstupu v platnost, provedení a používání aktů a dodržování práva Komise podávat legislativní 
návrhy.

45. Orgány usilují o uspořádání společné tiskové konference, na které oznámí úspěšný výsledek 
legislativního postupu dosažený v prvním nebo ve druhém čtení nebo v dohodovacím řízení. 
Rovněž usilují o vydání společné tiskové zprávy.

46. Po přijetí legislativního aktu přijímaného postupem spolurozhodování Evropským 
parlamentem a Radou je text předložen k podpisu předsedovi Evropského parlamentu a 
předsedovi Rady a generálním tajemníkům těchto orgánů.

                                               
1 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES 
(Úř. věst. L 200, 27.7.2006, s. 11).
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47. Předsedové Evropského parlamentu a Rady obdrží text k podpisu ve svém jazyce, a je-li to 
možné, podepíší jej společně během slavnostního ceremoniálu, který je pořádán jednou za 
měsíc u příležitosti podepisování důležitých aktů za přítomnosti sdělovacích prostředků.

48. Společně podepsaný text je předán ke zveřejnění v Úřednímu věstníku Evropské unie. Ke 
zveřejnění obvykle dojde do dvou měsíců od přijetí legislativního aktu Evropským 
parlamentem a Radou.

49. Jestliže jeden z orgánů zjistí, že ve znění textu (nebo v jedné z jazykových verzí textu) je 
písařská nebo zjevná chyba, okamžitě na tuto skutečnost upozorní ostatní orgány. Jestliže se 
chyba týká aktu, který dosud nebyl přijat ani Evropským parlamentem ani Radou, právně-
jazykové útvary Evropského parlamentu a Rady připraví v úzké spolupráci nezbytnou opravu. 
Týká-li se chyba aktu, který již byl přijat jedním nebo oběma těmito orgány a byl či nebyl 
zveřejněn, Evropský parlament a Rada přijmou na základě společné dohody opravu, která 
byla vypracována podle jejich postupů.
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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. července 2006 o návrhu rozhodnutí 
Rady, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 
svěřených Komisi (2002/0298(CNS)) – Zpráva Richarda Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 202 třetí 
odrážku této smlouvy,

- s ohledem na čl. I odst. 36 Smlouvy o Ústavě pro Evropu1,

- s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10126/1/2006)2,

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2002)0719)3 a pozměněný návrh 
(KOM(2004)0324)4,

- s ohledem na svůj postoj ze dne 2. září 20035,

- po opětovné konzultaci ze strany Rady podle článku 202 Smlouvy o ES (C6-0190/2006)

- s ohledem na článek 51 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0236/2006),

1. schvaluje návrh rozhodnutí Rady;

2. žádá příslušný výbor, aby přezkoumal, zda by bylo vhodné upravit jednací řád, zejména pak 
článek 81, aby měl Parlament možnost využívat svých práv podle nového regulačního postupu s 
přezkumem za co nejlepších podmínek;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 310, 16.12.2004, s. 1.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
4 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
5 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. července 2006 o uzavření interinstitucionální 
dohody v podobě společného prohlášení o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 
1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (nový regulační 
postup s přezkumem) (2006/2152(ACI)) - Zpráva Richarda Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 202 třetí odrážku 
této smlouvy,

- s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi1,

- s ohledem na návrh Komise, na jehož základě má být přijato rozhodnutí Rady, kterým se mění 
rozhodnutí 1999/468/ES (KOM(2002)07192,

- s ohledem na prohlášení bývalého předsedy Komise R. Prodiho přednesené před Evropským 
parlamentem dne 5. února 2002 („Prodiho prohlášení“),

- s ohledem na svůj postoj ze dne 2. září 20033,

- s ohledem na své usnesení o provádění právních předpisů v oblasti finančních služeb ze dne 5. 
února 20024,

- s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2004)0324)5,

- s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

- s ohledem na návrh společného prohlášení (10125/2006 - C6-0208/2006),

- s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0237/2006), vzhledem k tomu, že

A. Rada a Komise se minulý podzim dohodly na zahájení jednání o možné realizaci reformy 
postupů projednávání ve výborech na základě pozměněného návrhu Komise,

B. Konference předsedů dne 10. listopadu 2005 rozhodla zahájit diskusi s Radou a Komisí 
o postupech projednávání ve výborech a udělila za tímto účelem mandát předsedovi Konference 
předsedů výborů a zpravodaji příslušného výboru, který byl obnoven dne 19. ledna 2006,

                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
4 Úř.věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 115.
5 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
6 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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C. tyto rozhovory vedly k návrhu nového postupu a návrhu prohlášení v souvislosti s rozhodnutím, 
které má být ohledně tohoto postupu přijato,

D. rozhodnutí zavede do rozhodnutí o projednávání ve výborech z roku 1999 nový postup, známý 
pod označením „regulativní postup s přezkumem“, který dá Evropskému parlamentu a Radě 
rovnocenné právo přezkoumat „kvazilegislativní“ prováděcí opatření pro nástroje přijaté 
postupem spolurozhodování a tato opatření zamítnout,

E. Smlouva o Ústavě pro Evropu podepsaná představiteli všech vlád a států uděluje Parlamentu 
pravomoc zrušit přenesení pravomocí (čl. I odst. 36); konečné kompromisní znění nového 
regulačního postupu s přezkumem tuto pravomoc Parlamentu neuděluje; právo zrušit přenesení 
pravomocí proto zůstává nadále jedním z klíčových požadavků Evropského parlamentu, kterého 
může být dosaženo zejména prostřednictvím ústavní smlouvy,

F. toto rozhodnutí bude doprovázet společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, 
prohlášení Komise, které bude zaznamenáno v zápisu Rady, a prohlášení Komise o provádění a 
uplatňování tohoto nového postupu,

G. tato prohlášení odrážejí důležité body, které tyto tři orgány vnesly do jednání a bez kterých by 
kompromisu o novém postupu nebylo dosaženo a jeho praktický dopad by nebyl zajištěn,

1. schvaluje uzavření dohody v podobě společného prohlášení připojeného k tomuto rozhodnutí;

2. bere na vědomí prohlášení Komise o provedených opatřeních k zajištění průhlednosti, které 
učinila v souvislosti se společným prohlášením;

3. bere na vědomí prohlášení Komise o jazykovém režimu a výchozím bodu období přezkumu a o 
sladění platných kroků, které byly při této příležitosti podniknuty;

4. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

1. Evropský parlament, Rada a Komise vítají nadcházející přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi1. Na základě zahrnutí nového postupu, nazvaného „regulativní 
postup s přezkumem“, do rozhodnutí z roku 1999, bude legislativní orgán oprávněn přezkoumat 
„kvazilegislativní“ opatření, jimž se provádí nástroj přijatý postupem spolurozhodování.

2. Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že v rámci stávající Smlouvy představuje toto 
rozhodnutí uspokojivé a horizontální řešení, pokud jde o požadavky Evropského parlamentu 
ohledně přezkumu provádění nástrojů přijatých v rámci postupu spolurozhodování.

3. Aniž jsou dotčeny výsady zákonodárných orgánů, Evropský parlament a Rada uznávají, že 
zásady dobré tvorby právních předpisů vyžadují, aby prováděcí pravomoci byly Komisi svěřeny 
bez časové lhůty. Evropský parlament, Rada a Komise ovšem mají za to, že v případě, kdy je 
nezbytné provést úpravu během určité lhůty, by doložka, podle níž by Komise měla předložit 
návrh přezkumu nebo zrušení ustanovení týkajících se pověření prováděcími pravomocemi, 
mohla posílit kontrolní úlohu normotvůrce.

4. Tento nový postup se po svém vstupu v platnost použije pro kvazilegislativní opatření stanovená 
v nástrojích přijatých postupem spolurozhodování, včetně opatření stanovených v nástrojích, 
které mají být v budoucnu přijaty v oblasti finančních služeb (Lamafalussyho nástroje). Aby se 
však mohl použít pro nástroje přijaté postupem spolurozhodování, které jsou již v platnosti, musí 
být tyto nástroje upraveny podle platných postupů, aby se regulativní postup stanovený v článku 
5 rozhodnutí 1999/468/ES nahradil regulativním postupem s přezkumem, a to u veškerých 
opatření, která spadají do jeho oblasti působnosti.

5. Podle názoru Evropského parlamentu, Rady a Komise by měly být neprodleně upraveny tyto 
nástroje:

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o nutričních a zdravotních tvrzeních pro 
označování potravin (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 
přepracování směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti 
investičních podniků a úvěrových institucí (dosud nezveřejněna v Úředním věstníku)

c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o 
přepracování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (dosud nezveřejněna v Úředním 
věstníku)

d) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném 

                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87)

e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým 
se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob 
(Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1)

f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 
25.11.2005, s. 15)

g) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení 
rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic 
Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Úř. věst. L 
191, 22.7.2005, s. 29)

h) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění 
směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES 
a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výboru pro finanční služby 
(Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9)

i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného 
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. 
L 70, 16.3.2005, s. 1)

j) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž 
cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 
2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38)

k) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. 
věst. L 145, 30.4.2004, s. 1)

l) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, 
který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o 
změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64)
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m) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1)

n) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 
23.9.2003, s. 10)

o) Směrnice 2003/6/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o obchodování 
zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16)

p) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24)

q) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. 
věst. L 37, 13.2.2003, s. 19)

r) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 
o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve 
finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 
92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 
2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1)

s) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 
o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

t) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se 
mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se 
subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem 
na regulaci správcovských společností a zjednodušené prospekty (Úř. věst. L 41, 13.2.2002, 
s. 20)
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u) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu 
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, 
s. 67)

v) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném 
uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice 
Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1)

w) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 
22.12.2000, s. 1)

x) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech 
s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34)

y) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 
biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1)

Komise uvedla, že za tímto účelem co nejdříve předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy 
na změnu výše uvedených nástrojů s cílem zavést regulativní postup s přezkumem, a v důsledku 
toho zrušit případná ustanovení uvedených nástrojů, která pro pověření Komise prováděcími 
pravomocemi stanoví časovou lhůtu. Evropský parlament a Rada zajistí, aby uvedené návrhy 
byly co nejrychleji přijaty.

6. V souladu s interinstitucionální dohodou 16. prosince 2003 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů1 ze dne Evropský parlament, Rada a Komise připomínají důležitou roli prováděcích 
opatření v právních předpisech. Mají také za to, že obecné zásady interinstitucionální dohody ze 
dne 22. prosince 1998 o společných pokynech k redakční kvalitě právních předpisů Společenství2

by se měly používat vždy na opatření obecného významu přijatá podle nového regulativního 
postupu s přezkumem.

                                               
1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Úř. věst. C 73, 17.3.1999, s. 1.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o uzavření interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 
1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění 
rozhodnutí 2006/512/ES (2008/2002(ACI)) - Zpráva Monicy Frassoniové

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy EP ze dne 27. března 2008, v němž byla předána informace o 
interinstitucionální dohodě, kterou Konference předsedů schválila dne 12. prosince 2007,

- s ohledem na článek 202 Smlouvy o ES,

- s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006, kterým se mění 
rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1,

- s ohledem na návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, 
ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (dále jen „dohoda“),

- s ohledem na článek 81 a čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0107/2008),
A. vzhledem k tomu, že některá ustanovení dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o 

postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech 
pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi2 („dohoda z roku 2000“) bohužel nebyla 
Komisí brána v úvahu, například ustanovení, že „Parlamentu jsou různé dokumenty týkající se 
projednávání ve výborech předkládány ve stejnou dobu a za stejných podmínek jako členům 
daného výboru“, je natolik pomíjeno, že tyto dokumenty jsou téměř vždy zasílány Parlamentu 
příliš pozdě a rozhodně ne ve stejnou dobu jako členům výboru,

B. vzhledem k tomu, že postupy pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES byly a stále jsou, 
s výjimkou postupů pro nový regulativní postup s kontrolou, velmi neuspokojivé, mj. kvůli 
způsobu fungování databáze postupů pro projednávání ve výborech; vzhledem k tomu, že 
dokumenty jsou často zasílány po částech a bez jasného vysvětlení jejich významu, někdy s 
nesprávnými záhlavími, např. návrhy prováděcích opatření,  o nichž dosud nebylo hlasováno ve 
výboru, jsou zaslány se záhlavím „právo kontroly“, zatímco by v záhlaví mělo být „právo na 
informace“; tato skutečnost vede k tomu, že není jasné, které lhůty se uplatní,

C. vzhledem k tomu, že tento problém ve skutečnosti ještě více omezuje již tak velmi malou 
kontrolu Parlamentu, pokud jde o záležitosti spojené s postupem projednávání ve výboru,

D. vzhledem k tomu, že se Komise rozhodla vytvořit elektronický rejstřík zahrnující veškeré 
dokumenty předané Parlamentu, k nimž má mít Parlament přímý přístup, a tento rejstřík umožní 
jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, obsahuje údaje o dosažené 
fázi postupu a časový plán, dále jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které Parlament 
obdržel, a konečným návrhem na základě stanoviska výboru, v němž bude jasně označena 
jakákoli změna ve srovnání s dokumenty, které již byly Parlamentu předány,

E. vzhledem k tomu, že dohoda má velký praktický význam nejen pro nový regulativní postup 

                                               
1  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.
2 Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.
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s kontrolou, ale i pro všechny postupy projednávání ve výborech; vzhledem k tomu, že dohoda 
může sloužit jako precedens pro budoucí interinstitucionální dohody s podobnými cíli,

F. vzhledem k tomu, že ačkoli má dohoda platit pro krátké přechodné období, zkušenost získaná 
během tohoto přechodného období by mohla být velmi poučná, a vzhledem k tomu, že jejím 
cílem je zajistit, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost každý postup projednávání ve 
výboru v rámci tří orgánů fungoval uspokojivým způsobem,

1. zdůrazňuje, že v příslušných případech je odkaz na regulativní postup s kontrolou povinný pro 
všechny tři instituce a nelze o něm smlouvat nebo vyjednávat; vyzývá Radu, Komisi a všechny 
parlamentní výbory, aby v budoucích legislativních postupech tyto okolnosti náležitě 
zohledňovaly;

2. připomíná, že regulativní postup s kontrolou je třeba použít pro všechna opatření obecného 
významu, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků základních aktů přijatých 
postupem podle článku 251 Smlouvy, mimo jiné zrušením některých těchto prvků nebo 
doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby v případech, kdy nemusí být jasné, zda se má použít nový regulativní 
postup s kontrolou, nebo jiný postup rozhodování ve výborech, použily nový regulativní postup 
s kontrolou;

4. zdůrazňuje, že jediným cílem nového regulativního postupu s kontrolou je posílit právo kontroly 
Parlamentu a že tento postup v žádném případě nemění rozsah prováděcích pravomocí, které 
mohou být svěřeny Komisi;

5. zastává názor, že dohoda představuje krok správným směrem, pokud jde o práva  a pravomoci 
Parlamentu s ohledem na delegované právní předpisy;

6. vítá skutečnost, že dohoda přesněji formuluje povinnost Komise informovat Parlament podle čl. 7 
odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES, a sice stanovením, že Parlament musí být informován o 
postupech výborů v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost systému předávání a 
identifikaci předávaných informací a různých fází postupu;

7. očekává, že Komise bude plně dodržovat všechna ustanovení dohody, což se bohužel neděje 
v případě dohody z roku 2000;

8. vyzývá k tomu, aby stručné zápisy měly trvale vysokou úroveň a aby k nim byly připojeny 
seznamy přítomných, na nichž budou uvedena přinejmenším jména osob, které se dané schůze 
zúčastnily, jejich příslušnost a emailové adresy;

9. zdůrazňuje, že účinný provoz nového rejstříku bude rozhodujícím prvkem, pokud jde  o úplné a 
uspokojivé provádění dohody, a proto netrpělivě očekává jeho zavedení do praxe; doporučuje, 
aby po přechodném období Parlament a Komise posoudily nový rejstřík a napravily jakékoli 
praktické problémy a chyby, které se mohou vyskytnout; doporučuje, aby Parlament zpočátku 
získával informace o fungování rejstříku od dotčených stran; 

10. jednoznačně vítá nová ustanovení, podle nichž má rejstřík jasně rozlišit význam všech přijatých 
dokumentů týkajících se postupu projednávání ve výborech, jakoukoli možnou souvislost 
s jinými dokumenty, které již byly postoupeny, a jakékoli změny, které byly učiněny;

11. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby změnila své vnitřní postupy s cílem zajistit rozlišování 
návrhů opatření, které je třeba zaslat Parlamentu ve stejnou dobu jako příslušnému výboru na 
základě práva Parlamentu na informace, od návrhů opatření, které je třeba Parlamentu zaslat, aby 
mohl uplatňovat své právo kontroly;
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12. vítá zavedení „systému včasné kontroly“, který Parlament informuje, jakmile je zřejmé, že 
výboru bude předložen naléhavý návrh prováděcích opatření, trvá však na tom, že tento systém 
nesmí být zneužíván k tomu, aby se z nenaléhavých záležitostí činily záležitosti naléhavé, protože 
kratší lhůty mohou platit pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech;

13. zdůrazňuje, že k tomu, aby Parlament mohl na základě dostatečných informací uplatňovat své 
právo kontroly, musí mu být pravidelně poskytována základní dokumentace, která vysvětluje, 
proč Komise navrhuje určitá opatření; vítá ochotu Komise napomáhat Parlamentu v zájmu 
zajištění plné spolupráce v případě projednávání zvláštních prováděcích opatření, a vyzývá proto 
Komisi, aby Parlamentu na základě jeho žádosti předkládala veškeré podklady týkající se návrhu 
prováděcích opatření;

14. nesdílí názor Komise, že návrhy prováděcích opatření předkládané Parlamentu nemají být 
zveřejňovány až do doby, kdy se o nich hlasuje ve výborech, a trvá na svém právu konzultovat 
veškerá navrhovaná opatření libovolným způsobem; vyzývá Komisi, aby svůj názor přehodnotila 
a zveřejňovala všechny návrhy prováděcích opatření, jakmile jsou formálně předloženy;

15. schvaluje uzavření dohody a očekává, že dohoda bude po schválení bezodkladně plně prováděna;
16. rozhodl připojit dohodu ke svému jednacímu řádu, a nahradit tak jeho přílohu XII;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu pro informaci Radě, Komisi a 
parlamentům členských států.
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PŘÍLOHA
EVROPSKÝ PARLAMENT

KOMISE

DOHODA MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A KOMISÍ

o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

Informování Evropského parlamentu

1. Podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES1 má Komise pravidelně informovat  Evropský 
parlament o činnosti výborů2 v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost a účinnost systému 
předávání a identifikaci předávaných informací a různých stádií postupu. Z tohoto důvodu jsou 
mu za stejných podmínek a ve stejnou dobu jako členům výborů předkládány návrhy programů 
jednání schůzí výborů, návrh opatření prováděcích aktů předkládané těmto výborům podle 
základních aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy, výsledky hlasování, stručné 
zápisy ze schůzí a seznamy orgánů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je 
zastupovaly.

Rejstřík
2. Komise vytvoří rejstřík zahrnující veškeré dokumenty předané Evropskému parlamentu3. 

Evropský parlament má k tomuto rejstříku přímý přístup. V souladu se čl. 7 odst. 5 rozhodnutí 
1999/468/ES se odkazy na všechny dokumenty předané Evropskému parlamentu zveřejní.

3. V souladu se závazky, které přijala Komise ve svém prohlášení k čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES4, a jakmile budou splněny příslušné technické předpoklady, rejstřík uvedený v bodu 
2 umožní zejména:
- jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, a týkajících se jakýchkoli 

změn k prováděcím opatření v každé fázi postupu;
- uvedení fáze postupu a časového rozvrhu;

- jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které obdržel Evropský parlament  ve 
stejnou dobu jako členové výboru v souladu s právem na informace, a konečným návrhem 

                                               
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 

22.7.2006, s. 11).
2 Pro účely této dohody se výrazem „výbor“ rozumí výbory zřízené v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES 

kromě případů, kdy je uvedeno, že se daným výrazem označuje jiný výbor.
3 Termínem pro vytvoření rejstříku je 31. března 2008.
4 Úř. věst. C 171, 22.7.2006, s. 21.
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na základě stanoviska výboru, které je předáno Evropskému parlamentu;
- jasnou identifikaci jakýchkoli změn ve srovnání s dokumenty, které už byly Evropskému 

parlamentu předány.
4. Pokud Evropský parlament a Komise usoudí po skončení přechodného období, které začíná 

okamžikem vstupu této dohody v platnost, že systém je funkční a uspokojující, předávají se 
dokumenty Evropskému parlamentu prostřednictvím elektronického oznámení s odkazem na 
rejstřík uvedený v bodu 2. Uvedené rozhodnutí se přijme na základě výměny dopisů mezi 
předsedy obou orgánů. Během přechodného období se dokumenty Evropskému parlamentu 
předávají jako příloha elektronické pošty.

5. Komise dále souhlasí s tím, že – pro informaci a na žádost příslušného parlamentního výboru –
předá Evropskému parlamentu určité návrhy opatření provádějící základní akty které, ačkoliv 
nebyly přijaty postupem uvedeným v článku 251 Smlouvy, mají zásadní význam pro Evropský 
parlament. Tato opatření se zanesou do rejstříku uvedeného v bodu 2 a současně se jejich 
zanesení oznámí Evropskému parlamentu.

6. Kromě stručných zápisů uvedených v bodu 1 může Evropský parlament požadovat přístup 
k zápisům ze schůzí výborů1. Komise posoudí každou žádost jednotlivě v souladu s pravidly o 
zachování důvěrnosti stanovenými v příloze 1 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí2.

Důvěrné dokumenty
7. S důvěrnými dokumenty se zachází v souladu s vnitřními správními postupy, které jednotlivé 

orgány vypracují tak, aby poskytovaly veškeré nezbytné záruky.
Usnesení Evropského parlamentu podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES

8. Podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES může Evropský parlament v odůvodněném usnesení 
prohlásit, že návrh opatření provádějících základní akt přijatý postupem podle článku 251 
Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

9. Evropský parlament přijme tato usnesení v souladu se svým jednacím řádem; učiní tak v době 
jednoho měsíce ode dne přijetí závěrečného návrhu prováděcích opatření v jazykových zněních, 
která byla  předložena členům příslušného výboru.

10. Evropský parlament a Komise souhlasí, že je vhodné s trvalou platností stanovit kratší lhůtu pro 
některé druhy naléhavých prováděcích opatření, u kterých je v zájmu řádné správy třeba 
rozhodnout rychleji. Jedná se zejména o některé druhy opatření týkajících se vnější činnosti 
včetně humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech, ochrany bezpečnosti a zdraví, 
zabezpečení a bezpečnosti dopravy a výjimek z pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 
Dohoda mezi členem Komise a předsedou příslušného parlamentního výboru stanoví druhy 
příslušného opatření a příslušné lhůty. Tato dohoda může být kteroukoli ze stran kdykoli 
vypovězena.

11. Aniž jsou dotčeny případy uvedené v bodu 10, uplatní se v naléhavých případech a v případě 
opatření týkajících se každodenních administrativních záležitostí anebo záležitostí s omezenou 
dobou platnosti lhůta kratší. Lhůta může být velmi krátká v případě mimořádné naléhavé 
události, zejména pokud jde o otázky veřejného zdraví. Příslušný člen Komise stanoví 

                                               
1 Viz rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 19. července 1999 ve věci  T-

188/97 Rothmans v Commission [1999] ECR II-2463.
2 Úř. věst. C 177 E, 18.5.2006, s. 123.
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odpovídající lhůtu a udá náležité důvody. Evropský parlament může v těchto případech použít 
postupu, jímž lze provádění článku 8 nařízení 1999/468/ES postoupit příslušnému parlamentnímu 
výboru, který v dané lhůtě zašle Komisi odpověď.

12. Jakmile se útvary Komise rozhodnou, že návrhy opatření, na které se vztahují body 10 a 11, mají 
být předloženy výboru, upozorní na tuto skutečnost neformálním způsobem sekretariát 
příslušného parlamentního výboru nebo výborů. Ihned po předložení původního návrhu opatření 
členům výboru, oddělení Komise upozorní na tuto skutečnost sekretariát příslušného 
parlamentního výboru nebo výborů a informují o jeho naléhavosti a lhůtách, které začnou platit 
po předložení konečného návrhu.

13. Poté, co Evropský parlament přijme usnesení podle bodu 8 anebo odpověď podle bodu 11, 
uvědomí příslušný člen Komise Evropský parlament nebo případně příslušný parlamentní výbor 
o krocích, které Komise zamýšlí učinit.

14. Údaje podle bodů 10 a 13 se zanesou do rejstříku.
Regulativní postup s kontrolou

15. V případě, že se uplatní regulativní postup s kontrolou, informuje Komise po hlasování ve výboru 
Evropský parlament o příslušných lhůtách. S výhradou bodu 16 začnou tyto lhůty platit až poté, 
co Evropský parlament obdrží všechna jazyková znění.

16. V případě, že se uplatňují kratší lhůty (čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468/ES), a 
v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES), začnou tyto lhůty platit dnem, 
kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření ve všech jazykových 
zněních, které byly předloženy členům výboru, a za předpokladu, že předseda parlamentního 
výboru nemá námitek. V každém případě se Komise snaží předat všechna jazyková znění 
Evropskému parlamentu co nejdříve. Jakmile se útvar Komise rozhodne, že návrhy opatření, na 
které se vztahuje čl. 5a odst. 5 písm. b) a odst. 6, mají být předloženy výboru, upozorní na tuto 
skutečnost neformálním způsobem sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů.

Finanční služby
17. V souladu se svým prohlášením ke čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na finanční

služby se Komise zavazuje, že:

- zajistí, aby úředník Komise předsedající schůzi výboru na požádání informoval po každé 
schůzi Evropský parlament o jakýchkoli rozpravách týkajících se návrhu prováděcích 
opatření, které byly předloženy danému výboru;

- odpoví ústně nebo písemně na jakékoli dotazy týkající se rozprav o návrhu prováděcích 
opatření, který byl předložen výboru.

Komise zajistí, aby závazky přijaté na plenárním zasedání dne 5. února 20021, opětovně 
potvrzené na plenárním zasedání dne 31. března 20042, a rovněž závazky uvedené v bodech 1 až 
7 dopisu ze dne 2. října 20013, který zaslal člen Komise pan Bolkestein předsedkyni 
Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, byly řádně dodržovány v celém 
odvětví finančních služeb (včetně cenných papírů, bankovních služeb, pojištění, penzí a 
účetnictví).Kalendář parlamentní činnosti

                                               
1 Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
2 Úř. věst. C 103 E, 29.4.2004, s. 446 a doslovný záznam ze zasedání (CRE) z plenárního zasedání 

Parlamentu dne 31. března 2004, bod „Hlasování“.
3 Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
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18. Kromě případů, kdy se uplatňují kratší lhůty a naléhavých případů, Komise zohlední období 
parlamentních prázdnin (zimní, letní a evropské volby) při předávání návrhů prováděcích 
opatření podle této dohody, aby bylo zajištěno, že Parlament může vykonávat své pravomoci ve 
lhůtách stanovených v rozhodnutí 1999/468/ES a v této dohodě.

Spolupráce mezi Evropským parlamentem a Komisí
19. Oba orgány vyjadřují svou připravenost být si vzájemně nápomocny tak, aby v plné míře 

spolupracovaly při jednáních o zvláštních prováděcích opatřeních. Za tímto účelem se naváží 
odpovídající kontakty na administrativní úrovni.

Předchozí dohody
20. Dohoda z roku 2000 mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se postupů pro provádění 

rozhodnutí Rady 1999/468/ES1 se tímto ruší. Evropský parlament a Komise považují v rozsahu, 
ve kterém se jich týkají, následující dohody za vyšlé z užívání a proto neúčinné: Plumbova-
Delorsova dohoda z roku 1988, Samlandova-Williamsonova dohoda z roku 1996 a modus vivendi
z roku 19942.

                                               
1 Úř. věst. L 256, 10.10. 2000, s. 19.
2 Úř. věst C 102, 4. 4. 1996, s. 1.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2008 o přijetí rozhodnutí Evropského 
parlamentu, kterým se mění jeho rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o 
pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv (2006/2223(INI)) 
- Zpráva Anneli Jäätteenmäkiové

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis evropského veřejného ochránce práv předsedovi Parlamentu ze dne 
11. července 2006.

- s ohledem na dopis předsedy Parlamentu Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 21. září 2006,

- s ohledem na čl. 195 odst. 4 Smlouvy o ES,

- s ohledem na čl. 107d odst. 4 Smlouvy o Euratomu,

- s ohledem na své rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a 
obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv1, jak je obsaženo v příloze X 
jednacího řádu Parlamentu,

- s ohledem na stanovisko Komise k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 94/262/ESUO, 
ES, Euratom ve znění, v němž bylo schváleno na jejím zasedání dne 22. dubna 20082,

- s ohledem na to, že na základě hlasování Rada schválila změněný návrh rozhodnutí,

- s ohledem na článek 45 odst. 2 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanovisko Petičního výboru 
(A6-0076/2008),

1. schvaluje rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom;

2. pověřuje svého předsedu, aby v přijatých textech zveřejnil konečné znění rozhodnutí, kterým se 
mění rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom, schválené na základě hlasování ze dne 22. dubna 
2008 a 18. června 2008 a aby jej předal spolu s tímto usnesením Radě a Komisi;

3. pověřuje svého předsedu, aby zajistil brzké zveřejnění rozhodnutí Parlamentu, kterým se mění 
rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 v Úředním věstníku Evropské 
unie.

                                               
1 Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Úř. věst. 

L 92, 9. 4. 2002, s. 13).
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0129.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu,
kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 

o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 195 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 
107d odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh rozhodnutí schválený Evropským parlamentem dne 22. dubna 20081 a s ohledem 
na pozměňovací návrhy schválené dne 18. června 20082,

s ohledem na stanovisko Komise,

s ohledem na souhlas Rady3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Listina základních práv Evropské unie uznává právo na řádnou správu jako základní právo 
občanů unie.

(2) Důvěra občanů ve schopnost veřejného ochránce práv provádět podrobná a nestranná šetření v 
případech, kde údajně došlo k nesprávnému úřednímu postupu, je pro úspěch činnosti veřejného 
ochránce práv zásadní.

(3) Je žádoucí upravit statut veřejného ochránce práv tak, aby se odstranila jakákoli možná nejistota 
ohledně schopnosti veřejného ochránce práv provádět podrobná a nestranná šetření v případech, 
kdy existuje podezření na nesprávný úřední postup.

(4) Je žádoucí upravit statut veřejného ochránce práv tak, aby umožňoval jakýkoli možný vývoj 
právních ustanovení nebo judikátů týkajících se zásahu orgánů, úřadů a agentur Evropské unie ve 
věcech předložených Soudnímu dvoru.

(5) Je žádoucí upravit statut veřejného ochránce práv tak, aby zohledňoval změny, jež nastaly 
v loňském roce, pokud jde o úlohu evropských orgánů a institucí při boji proti podvodům, které 
poškozují finanční zájmy Evropské unie, zejména vytvoření Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF), aby veřejný ochránce práv mohl sdělovat těmto orgánům nebo institucím 
jakékoli informace spadající do jejich působnosti.

(6) Je žádoucí učinit kroky, jež umožní veřejnému ochránci práv, aby rozvíjel spolupráci 
s podobnými institucemi na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni, i s vnitrostátními a 

                                               
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2008.
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mezinárodními institucemi, které pokrývají širší oblast činnosti než evropský veřejný ochránce 
práv, např. se zabývají ochranou lidských práv, pokud může taková spolupráce přispět k vyšší 
účinnosti kroků veřejného ochránce práv.

(7) Platnost smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli skončila v roce 2002, 

ROZHODL TAKTO:

Článek 1
Pozměňovací návrhy k rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom

Rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom se mění takto:

1. V právním východisku 1 se vypouští slova „čl. 20d odst. 4 Smlouvy o založení Evropského 
sdružení uhlí a oceli“;

2. Bod odůvodnění 3 se nahrazuje tímto: 

"vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv, který může též jednat z vlastního podnětu, musí mít 
všechny náležitosti potřebné k výkonu své funkce; že za tímto účelem jsou orgány a instituce 
Společenství povinny poskytnout veřejnému ochránci práv na požádání všechny informace, jež 
požaduje, aniž je dotčena povinnost veřejného ochránce práv nesdělovat je; vzhledem k tomu, že  
přístup k utajovaným skutečnostem nebo dokumentům, zejména k citlivým dokumentům ve 
smyslu článku 9 nařízení ES 1049/2001, by měl podléhat bezpečnostním pravidlům dotyčného 
orgánu nebo instituce Společenství; vzhledem k tomu, že orgány nebo instituce zpřístupňující 
utajované skutečnosti nebo dokumenty zmíněné v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci by o jejich 
utajení měly informovat veřejného ochránce práv; vzhledem k tomu, že při uplatňování pravidel 
uvedených v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci by se měl veřejný ochránce práv předem dohodnout 
s dotyčným orgánem nebo institucí na podmínkách zacházení s utajovanými informacemi nebo 
dokumenty a s jinými informacemi, jež podléhají služebnímu tajemství; že pokud nebude 
veřejnému ochránci práv poskytnuta požadovaná pomoc, uvědomí o tom Evropský parlament, a 
tomu přísluší podniknout náležité kroky;

—————
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).“;

3. V čl. 1 odst. 1 se vypouští slova „čl. 20d odst. 4 Smlouvy o založení Evropského sdružení uhlí a 
oceli“;

4. V článku 3 se odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. Orgány a instituce Společenství musí poskytnout veřejnému ochránci práv požadované 
informace a umožnit mu přístup k dotyčné dokumentaci. Přístup k utajovaným skutečnostem 
nebo dokumentům, zejména k citlivým dokumentům ve smyslu článku 9 nařízení ES 1049/2001, 
podléhá bezpečnostním pravidlům dotyčného orgánu nebo instituce Společenství. 
Orgány nebo instituce zpřístupňující utajované skutečnosti nebo dokumenty zmíněné v 
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předchozím pododstavci o jejich utajení  informují veřejného ochránce práv. 
Při uplatňování pravidel uvedených v prvním pododstavci se veřejný ochránce práv má předem 
dohodnout s dotyčným orgánem nebo institucí na podmínkách zacházení s utajovanými 
informacemi nebo dokumenty a s jinými informacemi, jež podléhají služebnímu tajemství.

Přístup k dokumentaci členského státu, na kterou se vztahují právní nebo správní předpisy o 
utajení, umožní dotčené orgány nebo instituce až po předchozím souhlasu tohoto členského státu. 

K jiné dokumentaci členského státu umožní přístup poté, co jej o tom uvědomí.
V obou těchto případech nesmí veřejný ochránce práv v souladu s článkem 4 obsah této 
dokumentace rozšiřovat.
Úředníci a ostatní zaměstnanci orgánů a institucí Společenství musí svědčit na požádání 
veřejného ochránce práv; vypovídají jménem svého úřadu a v souladu s jeho pokyny a zůstávají 
vázáni služebním tajemstvím.“;
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5. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Veřejný ochránce práv a jeho zaměstnanci, na něž se vztahuje článek 287 Smlouvy o založení 
Evropského společenství a článek 194 Smlouvy o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii, jsou povinni nesdělovat informace a dokumenty, se kterými byli seznámeni v 
rámci svých šetření. Jsou zejména povinni nezveřejňovat žádné utajované skutečnosti nebo 
dokumenty poskytované veřejnému ochránci práv, a to především citlivé dokumenty ve smyslu 
článku 9 nařízení (ES) č. 1049/2001 nebo jako dokumenty, na něž se vztahuje právo 
Společenství, pokud jde o ochranu osobních údajů i veškerých informací, které by mohly 
poškodit stěžovatele nebo jinou zúčastněnou osobu, aniž je dotčen odstavec 2.
2. Jestliže se veřejný ochránce práv v rámci šetření dozví o skutečnostech, jež podle jeho názoru 
spadají do oblasti trestního práva, neprodleně o tom uvědomí příslušné vnitrostátní orgány 
prostřednictvím stálých zastoupení členských států u Evropských společenství a, spadá-li případ 
do jejich pravomocí, příslušné orgány či instituce Společenství, nebo úřady pověřené bojem proti 
podvodům; v případě potřeby veřejný ochránce práv rovněž uvědomí orgán nebo instituci 
Společenství, z nichž pochází dotyčný úředník nebo zaměstnanec, a tento orgán nebo instituce 
může případně použít čl. 18 druhý pododstavec protokolu o výsadách a imunitách Evropských 
společenství. Veřejný ochránce práv může také informovat dotyčný orgán nebo dotyčnou 
instituci Společenství o skutečnostech nasvědčujících tomu, že jednání některého z jejich 
úředníků či zaměstnanců spadá do působnosti disciplinárních předpisů.“;

6. Vkládá se následující článek 4a:

„Článek 4a

Veřejný ochránce práv a jeho zaměstnanci nakládají se žádostmi o přístup veřejnosti k 
dokumentům, jež nejsou zmíněny v článku 4 odst. 1, v souladu s podmínkami a omezeními 
stanovenými v nařízení (ES) č. 1049/2001.“;
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7. Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1. Veřejný ochránce práv může v případě, že to přispěje k vyšší účinnosti šetření a k lepší 
ochraně práv a zájmů stěžovatelů, spolupracovat s orgány stejného typu, které existují v 
některých členských státech, při dodržení použitelných vnitrostátních právních předpisů. Veřejný 
ochránce práv nesmí touto cestou vyžadovat dokumenty, ke kterým by neměl přístup podle 
článku 3.

2. V rámci rozsahu své funkce v souladu s článkem 195 Smlouvy o založení Evropského 
společenství a článkem 107d Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii 
a při zajištění toho, že se jeho činnosti nebudou překrývat s činnostmi ostatních orgánů nebo 
institucí, může veřejný ochránce práv spolupracovat s orgány a institucemi členských států, které 
jsou pověřeny podporou a ochranou základních práv.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku 14 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 

Za Evropský parlament
předseda
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského 
parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a 
sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky 
Evropské unie (2008/2164(ACI)) - Zpráva Hanne Dahlové (Prozatímní vydání)

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 1. října 2008,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního 
dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů o organizaci a způsobu 
práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie (SEK(2008)2109 - C6-0256/2008),

– s ohledem na čl. 254 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES,

– vzhledem k prohlášení č. 3 o článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství připojeného 
k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Niceskou smlouvu1,

– s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro 
kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (dále jen „Úřad pro úřední 
tisky – OPOCE“) byl zřízen v roce 1969 rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady, Komise, 
Soudního dvora a Hospodářského a sociálního výboru2, 

B. vzhledem k tomu, že výše uvedené rozhodnutí bylo pozměněno v roce 19803 a poté zrušeno a 
nahrazeno novým rozhodnutím v roce 20004,

C. vzhledem k tomu, že Parlament v bodě 45 svého usnesení ze dne 29. ledna 2004 o udělení 
absolutoria za rozpočtový rok 2001 vyslovil tuto připomínku: „[Parlament ...] se domnívá, že – jak 
prokazuje případ OPOCE – u interinstitucionálních subjektů je zvláště obtížné určit jednoznačnou 
politickou odpovědnost; vyzývá proto orgány, aby přezkoumaly právní ustanovení, která se vztahují 
na stávající interinstitucionální subjekty, aniž by přitom ovšem byl zpochybněn princip 
interinstitucionální spolupráce, který umožňuje dosahovat značných úspor v rozpočtu Evropské 
unie; vyzývá proto evropské orgány, aby změnily právní základy interinstitucionálních subjektů tak, 

                                               
1 Úř. věst. C 80, 10.3.2001, s. 77.
2 Rozhodnutí 69/13/Euratom/ESUO/EHS ze dne 16. ledna 1969 (Úř. věst. L 13, 18.1.1969, s. 19).
3 Rozhodnutí 80/443/EHS, Euratom, ESUO ze dne 7. února 1980, kterým se mění rozhodnutí ze dne 16. ledna 

1969 o zřízení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (Úř. věst. L 107, 25.4.1980, s. 44).
4 Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a 

sociálního výboru a Výboru regionů 2000/459/ES, ESUO, Euratom ze dne 20. července 2000 o organizaci a 
způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (Úř. věst. L 183, 22.7.2000, s. 12).
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aby umožňovaly jednoznačně přiřknout správní a politickou odpovědnost1“,

D. vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh nového rozhodnutí, kterým se zrušuje a nahrazuje 
nyní platné rozhodnutí 2000/459/ES, Euratom,

E. vzhledem k tomu, že tento návrh rozhodnutí má podrobněji stanovit pravomoci a úkoly Úřadu pro 
úřední tisky Evropské unie, odpovědnosti jednotlivých orgánů, úlohu řídícího výboru a ředitele 
Úřadu pro úřední tisky, 

F. vzhledem k tomu, že Úřad pro úřední tisky je subjektem zřízeným na základě společné dohody 
orgánů, a naplňuje tudíž všechna kritéria interinstitucionální dohody, 

G. vzhledem k tomu, že generální tajemníci všech zúčastněných orgánů dne 18. dubna 2008 tento 
návrh schválili a předsednictvo Parlamentu s ním vyslovilo souhlas dne 3. září 2008, 

H. vzhledem k tomu, že článek 120 jednacího řádu stanoví, že interinstitucionální dohody podepisuje 
předseda Parlamentu po jejich posouzení ve výboru příslušném pro ústavní otázky a po schválení 
Parlamentem,

1. schvaluje návrh rozhodnutí;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, 
Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 o krocích, které učinila Komise na základě připomínek 

obsažených v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu 
Evropské unie na rozpočtový rok 2001 (Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 112).
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ANNEXE

PŘÍLOHA - NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY, KOMISE, SOUDNÍHO DVORA, 
ÚČETNÍHO DVORA, EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

o organizaci a způsobu práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT,

RADA,

KOMISE,

SOUDNÍ DVŮR,

ÚČETNÍ DVŮR, 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR,

VÝBOR REGIONŮ,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Článek 8 rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 8. dubna 1965 o zatímním umístění 

některých orgánů a útvarů Společenství1 stanoví, že Úřad pro úřední tisky Evropských 
společenství (dále jen „úřad“) je umístěn v Lucemburku. Toto ustanovení bylo naposledy 
provedeno rozhodnutím 2000/459/ES, ESUO, Euratom2.

(2) Na úřad se vztahují pravidla a předpisy platné pro úředníky a ostatní pracovníky Evropských 
společenství. Je nutno přihlédnout k jejich nedávným změnám.

(3) Finanční nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství3 obsahuje zvláštní ustanovení o způsobu práce úřadu. 

(4) V oblasti vydavatelství probíhá značný technický rozvoj, který je ve způsobu práce úřadu třeba 
zohlednit.

(5) V zájmu jednoznačnosti je zapotřebí tímto rozhodnutím zrušit rozhodnutí 2000/459/ES, ESUO, 
Euratom, 

                                               
1 Úř. věst. 152, 13.7.1967, s. 18.
2 Úř. věst. L 183, 22.7.2000, s. 12.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Úřad pro úřední tisky

1. Úřad pro úřední tisky Evropské unie (dále jen „úřad“) je interinstitucionální úřad, jehož cílem 
je za co nejlepších podmínek zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropských společenství a 
Evropské unie. 

Za tím účelem úřad jednak umožňuje orgánům, aby plnily své povinnosti týkající se 

zveřejňování právních předpisů, a jednak přispívá k technické koncepci a realizaci 

informačních a komunikačních politik v oblastech své pravomoci.

2. Úřad řídí ředitel podle strategických směrů, které stanoví řídící výbor. S výjimkou zvláštních 
ustanovení o interinstitucionálním poslání úřadu stanovených tímto rozhodnutím úřad používá 
správní a finanční postupy Komise. Při stanovování těchto postupů Komise přihlíží ke zvláštní 
povaze úřadu.

Článek 2

Definice 

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1. „vydáváním“ jakákoli akce nezbytná pro koncipování, ověřování, přidělování mezinárodních 
standardních nebo katalogových čísel, výrobu, katalogizaci, indexaci, šíření, propagaci, 
prodej, skladování a archivaci publikací v jakékoliv formě a úpravě stávajícími i budoucími 
metodami; 

2. „publikacemi“ jakýkoliv zveřejněný text na jakémkoliv nosiči a v jakémkoliv formátu nesoucí 
mezinárodní standardní nebo katalogové číslo;

3. „povinnými publikacemi“ publikace vydávané na základě Smluv nebo jiných právních textů;
4. „nepovinnými publikacemi“ jakékoliv publikace vydávané v rámci výsad každého orgánu 

nebo instituce;
5. „správou autorských práv“ potvrzení, že autorská nebo uživatelská práva k publikacím, jejichž 

vydáváním byl úřad pověřen, náleží autorským útvarům, a správa těchto práv úřadem; 
6. „čistými příjmy z prodeje“ celková částka faktur po odečtení poskytnutých komerčních slev, 

režijních nákladů a inkasních a bankovních poplatků;
7. „orgány“ orgány, instituce, a jiné subjekty zřízené Smlouvami nebo na jejich základě.
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Článek 3

Působnost úřadu

1. Působnost úřadu se týká především těchto oblastí:
(a) vydávání Úředního věstníku Evropské unie (dále jen „Úřední věstník“) a 

záruka jeho závaznosti;
(b) vydávání ostatních povinných publikací;

(c) vydávání nebo společné vydávání nepovinných publikací svěřených úřadu 
v rámci práv každého orgánu zejména v souvislosti s komunikačními 
činnostmi orgánů; 

(d) vydávání nebo společné vydávání publikací z vlastního podnětu včetně 
publikací, jejichž účelem je zajistit propagaci jeho vlastních služeb, a rovněž 
vydávání nebo společné vydávání jiných jazykových verzí publikací; v této 
souvislosti si úřad může obstarávat překlady prostřednictvím smlouvy 
o poskytnutí služeb; 

(e) rozvoj, údržba a aktualizace služeb elektronického publikování určených 
veřejnosti;

(f) zpřístupňování veškerých právních předpisů a jiných úředních textů 
veřejnosti;

(g) uchovávání a zpřístupňování veškerých publikací orgánů a institucí veřejnosti 
v elektronické podobě; 

(h) přidělování mezinárodních standardních nebo katalogových čísel publikacím 
orgánů;

(i) správa reprodukčních a překladatelských práv k publikacím orgánů;
(j) propagace a prodej publikací a služeb, které nabízí veřejnosti.

2. Úřad poskytuje orgánům poradenství a pomoc týkající se:
(k) programování a plánování jejich publikačních programů;

(l) uskutečňování jejich edičních projektů na jakémkoli nosiči;
(m) úpravy stránek a grafického zpracování jejich edičních projektů;

(n) informací o tržních trendech publikací v členských státech a o tématech a 
titulech, které by mohly získat co nejširší okruh čtenářů;

(o) stanovování edičních nákladů a vypracování distribučních plánů; 
(p) stanovování cen publikací a jejich prodeje; 

(q) propagace, šíření a vyhodnocování jejich bezplatných nebo placených 
publikací;

(r) analýzy, vyhodnocování a skladby internetových stránek a služeb určených 
pro veřejnost;

(s) vypracování rámcových smluv souvisejících s vydavatelskou činností;
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(t) technologického dohledu nad edičními systémy.

Článek 4

Odpovědnost orgánů

1. Rozhodnutí o vydávání svých vlastních publikací spadá do výlučné pravomoci každého 
orgánu. 

2. Orgány vydávají své povinné publikace s využitím služeb úřadu.

3. Své nepovinné publikace mohou orgány vydávat bez zapojení úřadu. V takovém případě 
orgány požádají úřad o mezinárodní standardní nebo katalogové číslo a předají úřadu 
elektronickou verzi publikace v libovolném formátu a případně rovněž dvě vyhotovení 
publikace na papíře.

4. Orgány se zavazují, že zaručí vlastnictví všech reprodukčních, překladatelských 
a distribučních práv ke všem součástem dané publikace.

5. Orgány se zavazují, že pro své publikace vypracují úřadem schválený distribuční plán.
6. Orgány mohou s úřadem uzavírat dohody o poskytování služeb, v nichž budou vymezeny 

podmínky jejich spolupráce.

Článek 5

Úkoly úřadu

1. Plnění úkolů úřadu zahrnuje zejména tyto úkony:
(a) sestavování dokumentů určených k vydání;

(b) přípravu, grafické zpracování, korekturu, úpravu stránek a kontrolu textů 
a jiných prvků v libovolném formátu nebo na libovolném nosiči při dodržení 
pokynů orgánů a typografických a jazykových norem pro podobu dokumentů 
stanovených ve spolupráci s orgány;

(c) indexaci a katalogizaci publikací;
(d) dokumentární analýzu textů zveřejněných v Úředním věstníku a jiných 

úředních textů nezveřejněných v Úředním věstníku;
(e) konsolidaci legislativních textů;

(f) správu, rozvoj, aktualizaci a šíření mnohojazyčného thesauru Eurovoc; 
(g) tisk prostřednictvím dodavatelů;

(h) dohled nad průběhem prací;
(i) kontrolu jakosti;

(j) kvalitativní a kvantitativní přejímku;
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(k) fyzické a elektronické šíření Úředního věstníku, dalších úředních textů 
nezveřejněných v Úředním věstníku a jiných nepovinných publikací; 

(l) skladování;
(m) fyzickou a elektronickou archivaci;

(n) dotisk vyčerpaných publikací a tisk na žádost;
(o) sestavení konsolidovaného katalogu publikací orgánů;

(p) prodejní činnost, která zahrnuje vydávání faktur, inkaso a převod příjmů 
a správu pohledávek;

(q) propagaci;
(r) tvorbu, nákup, řízení, aktualizaci, sledování a kontrolu adresářů orgánů a 

tvorbu cílových adresářů. 
2. V rámci vlastních pravomocí nebo na základě převodu pravomocí schvalující osoby ze strany

orgánů úřad zajišťuje:
(a) sjednávání veřejných zakázek včetně právních závazků;

(b) finanční dohled nad smlouvami s dodavateli;
(c) potvrzování výdajů včetně kvalitativní a kvantitativní přejímky vyjádřené 

podpisem a „předáním k platbě“;
(d) platební příkazy k výdajům;

(e) příjmové operace.

Článek 6

Jazykové verze Úředního věstníku

Úřad dbá o to, aby byl Úřední věstník zveřejňován souběžně ve všech úředních jazycích Evropské unie. 
V případě, že některé jazykové verze textů nejsou k dispozici, přistoupí ke zveřejnění pouze na 
výslovnou písemnou žádost orgánu.

Článek 7

Řídící výbor

1. Zřizuje se řídící výbor, v němž jsou zastoupeny všechny signatářské orgány. Řídící výbor se 
skládá z vedoucího soudní kanceláře Soudního dvora, zástupce generálního tajemníka Rady a 
rovněž generálních tajemníků ostatních orgánů nebo jejich zástupců. Evropská centrální banka 
se podílí na práci řídícího výboru jako pozorovatel.

2. Řídící výbor jmenuje předsedu, kterého volí z řad svých členů na dvouleté období.

3. Řídící výbor se schází z podnětu svého předsedy nebo na žádost některého orgánu nejméně 
čtyřikrát ročně.
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4. Řídící výbor schválí svůj jednací řád, který je zveřejněn v Úředním věstníku.
5. Není-li stanoveno jinak, přijímá řídící výbor rozhodnutí prostou většinou.

6. Každý signatářský orgán tohoto rozhodnutí má v rámci řídícího výboru jeden hlas. 

Článek 8

Úkoly a odpovědnost řídícího výboru

1. Odchylně od ustanovení článku 7 přijímá řídící výbor ve společném zájmu orgánů a v rámci 
pravomocí úřadu jednomyslně tato rozhodnutí:

(a) na návrh ředitele stanoví strategické cíle a pravidla způsobu práce úřadu;

(b) stanoví hlavní směry obecných politik úřadu, zejména co se týče prodeje, 
šíření a vydávání publikací, a dbá o to, aby úřad přispíval ke koncipování a 
uskutečňování informačních a komunikačních politik v oblastech své 
pravomoci;

(c) na základě návrhu vypracovaného ředitelem úřadu schvaluje výroční zprávu 
o hospodaření, která je určena orgánům a týká se uskutečňování strategie a 
služeb, jež úřad poskytl; do 1. května každého roku předá orgánům zprávu 
za předchozí rozpočtový rok; 

(d) schvaluje odhad příjmů a výdajů úřadu v rámci rozpočtového procesu 
týkajícího se rozpočtu na provoz úřadu;

(e) schvaluje kritéria, podle nichž úřad vede nákladové účetnictví, které schvaluje 
ředitel úřadu;

(f) předkládá orgánům návrhy na usnadnění činnosti úřadu.
2. Řídící výbor přihlíží k obecným pokynům interinstitucionálních subjektů v komunikační a 

informační oblasti zřízených k tomuto účelu. Předseda řídícího výboru s těmito subjekty 
každoročně jedná.

3. Kontaktní osobou pro orgán příslušný pro udělení absolutoria u strategických rozhodnutí 
v oblastech pravomoci úřadu je předseda řídícího výboru jakožto představitel 
interinstitucionální spolupráce.

4. Předseda řídícího výboru a ředitel úřadu stanoví po společné dohodě pravidla vzájemného 
informování a komunikace, které jejich vztahy formalizují. Tato dohoda je dána členům 
řídícího výboru na vědomí.

Článek 9

Ředitel úřadu

Pod dohledem řídícího výboru a v rozsahu jeho pravomocí odpovídá ředitel úřadu za řádné fungování 
úřadu. Při používání správních a finančních postupů jedná pod dohledem Komise.
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Článek 10

Úkoly a odpovědnost ředitele úřadu

1. Ředitel úřadu zajišťuje sekretariát řídícího výboru a podává výboru zprávu o výkonu svých 
funkcí prostřednictvím čtvrtletní zprávy.

2. Ředitel úřadu předkládá řídícímu výboru návrhy na zlepšení provozu úřadu.
3. Po konzultaci stanoviska řídícího výboru stanoví ředitel úřadu povahu služeb, které může úřad 

poskytovat orgánům za úplatu, a rovněž jejich ceník.
4. Po schválení řídícím výborem stanoví ředitel úřadu kritéria, podle kterých úřad vede 

nákladové účetnictví. Po dohodě s účetním Komise vymezí podmínky účetní spolupráce mezi 
úřadem a orgány. 

5. V rámci rozpočtového procesu týkajícího se provozního rozpočtu úřadu ředitel úřadu 
vypracovává návrh odhadu příjmů a výdajů úřadu. Po schválení řídícím výborem jsou tyto 
návrhy předloženy Komisi. 

6. Ředitel úřadu rozhodne, zda a za jakých podmínek lze vydávat publikace třetích stran.

7. Ředitel úřadu se podílí na interinstitucionálních činnostech v oblasti informací a komunikace 
v oblastech pravomoci úřadu.

8. Pokud jde o vydávání právních předpisů a úředních dokumentů týkajících se legislativního 
postupu, včetně Úředního věstníku, ředitel úřadu:

(a) působí tak, aby příslušná místa jednotlivých orgánů přijala zásadní rozhodnutí, která 
mají používat všechny orgány společně;

(b) předkládá návrhy na zlepšení struktury a podoby Úředního věstníku a úředních 
legislativních textů;

(c) předkládá orgánům návrhy na harmonizaci úpravy zveřejňovaných textů;
(d) zkoumá obtíže vyskytující se při běžných operacích, vydává v rámci úřadu pokyny 

nezbytné k odstranění těchto obtíží a podává orgánům doporučení, jak je překonat.
9. V souladu s finančním nařízením ředitel úřadu vypracovává výroční zprávu o činnosti, která 

pokrývá hospodaření s prostředky přidělenými Komisí a jinými orgány na základě finančního 
nařízení. Tuto zprávu zasílá Komisi a příslušným orgánům a na vědomí řídícímu výboru.

10. Po společné dohodě jsou v rámci přidělených prostředků Komise a plnění rozpočtu stanoveny 
informační a konzultační postupy mezi členem Komise pověřeným vztahy s úřadem a 
ředitelem úřadu. 

11. Ředitel úřadu je odpovědný za uskutečňování strategických cílů stanovených řídícím 
výborem, za řádné řízení úřadu, jeho činností a rovněž za hospodaření s rozpočtem. 

12. Nerozhodne-li řídící výbor na návrh svého předsedy nebo ředitele úřadu jinak, použijí se 
v nepřítomnosti ředitele nebo v případě překážek výkonu jeho funkce pravidla zastupování na 
základě pracovního postavení nebo odsloužených let. 

13. Ředitel úřadu informuje orgány ve čtvrtletní zprávě o plánování a čerpání zdrojů a rovněž o 
postupu prací.
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Článek 11

Zaměstnanci

1. Po jednomyslném schválení řídícím výborem jmenuje Komise zaměstnance do funkce 
generálního ředitele a ředitele. Na generálního ředitele a na ředitele (třídy AD 16 / AD 15 / 
AD 14) se vztahují pravidla Komise v oblasti mobility a hodnocení vyšších řídících 
pracovníků. Blíží-li se úředníkovi zastávajícímu takové místo lhůta mobility běžně stanovená 
v příslušných pravidlech, Komise informuje řídící výbor, který v daném případě může vydat 
jednomyslné stanovisko.

2. Řídící výbor se přímo účastní řízení, jež případně předcházejí jmenování úředníků 
a zaměstnanců úřadu, kteří mají zastávat funkce generálního ředitele (třídy AD 16 / AD 15) 
a ředitele (třídy AD 15 / AD 14); to platí zejména pro oznámení o náboru, posuzování 
přihlášek a jmenování porot pro výběrová řízení na tyto typy pracovních míst.

3. Pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování úředníků a orgánu oprávněného k uzavírání 
pracovních smluv vykonává ve vztahu k úředníkům a zaměstnancům přiděleným k úřadu 
Komise. Komise může některé z těchto pravomocí ve své působnosti přenést na ředitele úřadu. 
Takový přenos pravomoci se provádí za stejných podmínek jako u generálních ředitelů 
Komise.

4. S výhradou odstavce 2 se ustanovení a postupy schválené Komisí pro používání služebního 
řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců vztahují na úředníky a zaměstnance 
přidělené do úřadu za stejných podmínek jako u úředníků a zaměstnanců Komise služebně 
přidělených v Lucemburku.

5. Každé oznámení o náboru zveřejněné v rámci úřadu se dává na vědomí úředníkům všech 
orgánů, jakmile orgán oprávněný ke jmenování úředníků nebo orgán oprávněný k uzavírání 
pracovních smluv rozhodne o obsazení tohoto pracovního místa.

6. Ředitel úřadu informuje řídící výbor o personální agendě čtvrtletně.

Článek 12

Finanční aspekty

1. Rozpočtové prostředky úřadu, jejichž celková výše se zanáší do zvláštní rozpočtové linie 
v oddílu Komise, se podrobně uvedou v příloze tohoto oddílu. Příloha má podobu výkazu 
příjmů a výdajů členěného stejným způsobem jako oddíly rozpočtu.

2. Pracovní místa přidělená úřadu se uvedou v příloze k plánu pracovních míst Komise.

3. Každý orgán jedná jako schvalující úředník ve vztahu k příslušným prostředkům v linii 
„Výdaje na publikace“ svého rozpočtu. 

4. Každý orgán může přenést své pravomoci schvalujícího úředníka na ředitele úřadu, pokud jde 
o správu prostředků zapsaných v jeho oddílu, a vymezí hranice a podmínky tohoto přenosu 
pravomocí v souladu s finančním nařízením. Ředitel úřadu informuje řídící výbor o přenosu 
pravomocí čtvrtletně.
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5. Rozpočtové a finanční řízení úřadu se provádí v souladu s finančním nařízením a jeho 
prováděcími předpisy a s finančním rámcem platným v Komisi, a to i v případě prostředků 
přidělených jinými orgány, než je Komise.

6. Účetnictví úřadu je sestaveno v souladu s účetními pravidly a metodami schválenými účetním 
Komise. Úřad vede oddělené účetnictví pro prodej Úředního věstníku a publikací. Čisté příjmy 
z prodeje jsou odváděny orgánům. 

Článek 13

Kontrola

1. V souladu s finančním nařízením vykonává v úřadu funkci interního auditora interní auditor 
Komise. Úřad zajistí vlastní interní audit podle podmínek, které odpovídají podmínkám 
stanoveným pro generální ředitelství a útvary Komise. Orgány mohou ředitele úřadu požádat, 
aby do pracovního programu oddělení interního auditu úřadu zařadil zvláštní audity.

2. Úřad zodpoví veškeré otázky spadající do jeho pravomoci v souvislosti s posláním 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Pro zabezpečení ochrany zájmů Evropské 
unie byla vypracována dohoda, která stanoví podmínky vzájemného informování mezi 
předsedou řídícího výboru a ředitelem úřadu OLAF.

Článek 14

Reklamace a žádosti 

1. Úřad je odpovědný za zodpovězení otázek evropského veřejného ochránce práv a evropského 
inspektora ochrany údajů v rozsahu pravomocí úřadu.

2. Každé soudní řízení v oblasti pravomoci úřadu je vedeno proti Komisi.

Článek 15

Přístup veřejnosti k dokumentům

1. Ředitel úřadu přijímá rozhodnutí stanovená v článku 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise1. V případě zamítnutí přijímá rozhodnutí 
o potvrzujících žádostech generální tajemník Komise. 

2. Úřad má k dispozici rejstřík dokumentů v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 1049/2001.

                                               
1 Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Článek 16

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí 2000/459/ES, ESUO, Euratom.
Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 17

Účinek

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 1. prosince 2008.

V Bruselu a Lucemburku dne 

Za Evropský parlament

předseda/předsedkyně

Za Radu

předseda/předsedkyně

Za Komisi

předseda/předsedkyně

Za Soudní dvůr

předseda/předsedkyně

Za Účetní dvůr

předseda/předsedkyně
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Za Evropský hospodářský a sociální výbor

předseda/předsedkyně

Za Výbor regionů

předseda/předsedkyně
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005 k návrhu interinstitucionální dohody o 
vytvoření rámce pro evropské regulační agentury, který předložila Komise (B6-0634/2005)
Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise (KOM(2005)0059),

- s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2004 ke sdělení Komise „Rámec pro evropské 
regulační agentury“1,

- s ohledem na prohlášení k článku 10 Smlouvy o založení Evropského společenství, které bylo 
přijato na mezivládní konferenci v Nice, kde se stanoví, že orgány Společenství jsou povinny 
loajálně spolupracovat,

- s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ze 
dne 11. října 2005 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a 
pozorovací sítě pro životní prostředí s ohledem na funkční období výkonného ředitele,

- s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení, kterou Radě položil Výbor pro ústavní záležitosti a 
Rozpočtový výbor a na odpověď Rady na zasedání dne 15. listopadu 2005, 

- s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že odůvodnění uvedená v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 
2004 platí obecně i nadále, že zejména racionalizace a zjednodušení struktury současných i 
budoucích agentur jsou v zájmu jasnosti, průhlednosti a právní jistoty, ale také z pohledu Unie s 
25 a více členskými státy nepostradatelné, a že o zřízení nových agentur se musí rozhodovat 
podle nejpřísnějších kritérií, které mimo jiné posuzují vhodnost a účelnost jejich činností,

B. vzhledem k tomu, že Komise předložením své předlohy interinstitucionální dohody navazuje na 
požadavek Parlamentu uzavřít před přijetím rámcového nařízení interinstitucionální dohodu, 
která jednoznačně stanoví hlavní společné směry,

C. vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném prohlášení k článku 10 Smlouvy stanoví, že Evropský 
parlament, Rada a Komise mohou uzavřít interinstitucionální dohody, pokud bude v rámci jejich 
závazku k loajální spolupráci nutné usnadnit uplatnění ustanovení Smlouvy,

1. vítá předlohu předloženou Komisí;

2. vyjadřuje politování nad tím, že Rada není připravena přistoupit k jednání o uzavření dohody na 
základě předlohy Komise;

3. vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o to, aby Rada změnila názor;

                                               
1 Úř. věst. C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
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4. upozorňuje na to, že při posuzování budoucích návrhů na zřízení agentur je nutno vycházet 
zejména z těchto zásad:

a) zřízení agentury musí být provedeno na základě řádného legislativního postupu, zpravidla 
tedy v rámci postupu spolurozhodování; uplatnění postupu dle článku 308 Smlouvy je 
možné pouze ve výjimečných případech, kdy příslušná ustanovení Smlouvy neposkytují 
dostatečný právní základ;

b) ke každému návrhu na zřízení agentury musí být přiložena analýza nákladů a přínosů a 
přesné hodnocení dopadů, které prokáží také rentabilitu zřízení agentury ve srovnání s tím, 
jak dané úkoly řeší příslušná oddělení Komise; 

c) samostatnost, která bude agentuře přidělena dle jejího rozsahu povinností, nezbavuje 
Komisi povinnosti nést politickou zodpovědnost za její činnost;

d) úlohu Komise při výběru a jmenování výkonného orgánu, zpravidla ředitele je nutno chápat 
v souladu s tímto požadavkem politické zodpovědnosti a příslušnosti;

e) Parlament bude provádět „kontrolu ex-ante“ formou slyšení kandidáta nebo kandidátů na 
funkci ředitele, „kontrolu ex-post“ formou schvalování čerpání rozpočtu a průběžnou 
kontrolu činnosti agentury prostřednictvím svých příslušných výborů; o prodloužení 
funkčního období ředitele rozhoduje pouze správní rada na základě hodnocení prvního 
funkčního období ředitele;

f) do dozorčího orgánu a správní rady vyšle Rada odborné zástupce, které může Parlament 
pozvat před jejich jmenováním ke slyšení, pokud to bude považovat za účelné, počet těchto 
vyslaných zástupců bude přiměřený úkolům a významu agentury, přičemž dlouhodobě se z 
důvodu efektivity bude usilovat o snížení počtu členů správní rady; pokud bude počet 
zástupců ve správní radě odpovídat počtu členských států, Parlament navrhne dva členy 
správní rady;

g) proti úkonům agentury s právními důsledky vůči třetím stranám lze vznést stížnosti u 
Komise, která je může změnit nebo zrušit, přičemž rozhodnutí Komise lze napadnout u 
Soudního dvora;

5. je znepokojen stálým nárůstem počtu decentralizovaných agentur (v současné době jich je dvacet 
tři, zatímco v roce 1995 jich bylo pět), neboť tím vzniká riziko, že výkonná funkce Komise bude 
oslabena a roztříští se do mnoha úřadů, které budou z větší části pracovat na mezivládním 
základě a požaduje, aby alespoň v době reflexe nad procesem ratifikace Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu nebyly předkládány nové návrhy na zřizování agentur;

6. vítá skutečnost, že z důvodu narůstajícího rozpočtového zatížení, které pro rozpočet Společenství 
představuje zřizování decentralizovaných agentur, musí být podle předlohy Komise každý návrh 
na zřízení agentury podložen hodnocením dopadů, které nebude zohledňovat pouze princip 
subsidiarity a přiměřenosti, nýbrž bude obsahovat také co nejúplnější hodnocení ex-ante 
předpokládaných nákladů souvisejících s kontrolou a koordinací, odhad požadavků na lidské 
zdroje a odhad nákladů na správu;
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7. konstatuje, že agentury jsou sice dotovány z rozpočtu Společenství, avšak zástupci vyslaní 
členskými státy do správních rad činí politická rozhodnutí, jež se týkají provádění práva 
Společenství; 

8. lituje, že Komise není zjevně ochotna předložit jasný přehled finančních dopadů souvisejících s 
existencí a dalším rozvojem stávajících agentur v období příštího finančního výhledu; 

9. požaduje, aby byla v interinstitucionální dohodě uvedena zásada maximálního navýšení sazby 
určené na správní výdaje agentur, aby byla srovnatelná se sazbou požadovanou Komisí;

10. žádá, aby na rozdíl od textu předlohy byla interinstitucionální dohoda postupně uplatňována na 
již existující agentury;

11. žádá Konferenci předsedů výborů, aby pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
sestavila hodnocení spolupráce stálých výborů v rámci sledování činnosti agentur, které jim byly 
přiděleny, a aktualizovala „hlavní směry“ přijaté v červenci 1998;

12. vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, aby sledoval další vývoj předlohy Komise, a aby se jí v 
případě potřeby opět zabýval;

13. žádá předsedy a zpravodaje Výboru pro ústavní záležitosti a Rozpočtového výboru, aby na 
politické úrovni navázali neformální kontakty se zástupci Rady a Komise, aby zjistili, v jaké fázi 
jsou v Radě horizontální opatření, která se zabývají budoucí strukturou regulačních agentur;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.
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Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur une stratégie en faveur de la future 
mise en œuvre des aspects institutionnels des agences de régulation (2008/2103(INI)) - Rapport 
Georgios Papastamkos (Prozatímní vydání)

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2008, intitulée "Agences européennes –
Orientations pour l'avenir" (COM(2008)0135),

– vu sa résolution du 13 janvier 2004 sur la communication de la Commission, intitulée 
"L'encadrement des agences européennes de régulation"1,

– vu le projet d'accord interinstitutionnel du 25 février 2005 pour un encadrement des agences 
européennes de régulation (COM(2005)0059),

– vu la question orale posée au Conseil, conjointement par la commission des affaires 
institutionnelles et par la commission des budgets et la réponse donnée par le Conseil lors de sa 
session du 15 novembre 2005 (0-0093/05),

– vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur le projet de la Commission d'accord interinstitutionnel 
pour un encadrement des agences européennes de régulation2,

– vu la décision adoptée par la Conférence des présidents le 17 avril 2008,

– vu la lettre adressée le 7 mai 2008 par le Président de la Commission au Président du Parlement 
européen et au Président en exercice du Conseil en faveur de la création d'un groupe de travail 
interinstitutionnel à l'échelon politique,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des 
budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et 
monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0354/2008),

A. considérant que les efforts déployés par le Parlement et la Commission en vue de fixer un 
encadrement, juridiquement contraignant, des agences européennes de régulation n'ont débouché 
sur aucun résultat,

B. considérant que le projet d'accord interinstitutionnel de 2005 n'a enregistré aucun progrès 
substantiel, du fait du refus institutionnel et politique opposé par le Conseil, et que la Commission a 
décidé de retirer sa proposition en faveur d'un accord interinstitutionnel et de la remplacer par 
l'invitation à participer à un dialogue interinstitutionnel qui débouchera sur une approche commune,

C. considérant que, si, au premier abord, les agences de régulation peuvent être assimilées à des 
"micro-institutions", elles ont toutefois des "macro-incidences" sur le plan de la gouvernance 
européenne,

                                               
1 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 119.
2 JO C 285 E du 22.11.2006, p. 123.
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D. considérant qu'il demeure nécessaire de définir au moins les caractéristiques structurelles 
essentielles des agences de régulation, pour autant que ces agences soient devenues une composante 
para-institutionnelle reconnue de l'Union européenne,

E. considérant que la Commission propose de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui sera 
chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que les compétences respectives de 
chacun des organes de l'Union envers ces agences,

F. considérant que la Commission doit élaborer une évaluation horizontale des agences de régulation 
pour 2009–2010 et soumettre, dans les plus brefs délais, au Parlement et au Conseil un rapport sur 
les conclusions de cette évaluation,

G. considérant qu'il y a lieu de se féliciter de la décision de la Commission de ne pas proposer la 
création de nouvelles agences aussi longtemps que le groupe de travail interinstitutionnel n'aura pas 
achevé ses travaux,

H. considérant que la Commission ne devrait pas s'écarter des lignes directrices du projet d'accord 
interinstitutionnel de 2005 sur les modifications à apporter aux actes fondamentaux qui régissent les 
agences de régulation existantes, afin que celles-ci puissent se conformer à la nouvelle approche,

I. considérant qu'il existe d'ores et déjà un cadre réglementaire uniforme1 pour les agences exécutives, 
auxquelles une mission, limitée dans le temps, de gestion des programmes communautaires a été 
confiée,

Considérations générales

1. considère que la proposition de la Commission constitue une initiative louable et se déclare disposé 
à participer, par l'intermédiaire de ses représentants, aux travaux du groupe de travail 
interinstitutionnel, mais considère toutefois que l'"approche commune" se situe en deçà de ses 
attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel; note que ceci n'exclut pas que les 
travaux du groupe de travail puissent aboutir au développement d'autres types d'accords;

2. en appelle au Conseil, en tant qu'il constitue également l'une des branches de l'autorité budgétaire, 
pour qu'il apporte une contribution constructive aux travaux de ce groupe de travail;

3. demande au Conseil et à la Commission d'établir dans les plus brefs délais, conjointement avec le 
Parlement, le programme de travail du groupe de travail interinstitutionnel, afin que les travaux 
dudit groupe puissent débuter dès l'automne 2008;

4. considère que le programme de travail du groupe interinstitutionnel devra, notamment, comporter 
les points suivants:

– une énumération des domaines sur lesquels devra être centrée l'évaluation horizontale à 
laquelle la Commission doit procéder d'ici la fin de l'année 2009,

– la fixation de critères objectifs qui permettront d'évaluer la nécessité de l'existence d'agences, 
en tenant compte des éventuelles solutions de remplacement,

                                               
1 Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées 

de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).



180/376

– une évaluation, régulière, coordonnée et cohérente, des travaux des agences et des résultats 
obtenus par celles-ci, y inclus l'évaluation extérieure à travers, notamment, des analyses 
coûts/bénéfices,

– un examen visant à déterminer s'il est plus économique que certaines tâches soient accomplies 
par les agences plutôt que par les services de la Commission eux-mêmes,

– une évaluation des bénéfices perdus, le cas échéant, en raison de l'exercice de certaines 
activités par des agences de régulation ponctuelles et non par les services de la Commission,

– l'adoption de mesures visant à renforcer la transparence des agences, notamment à travers un 
rapprochement de leurs caractéristiques structurelles fondamentales,

– la fixation de limites en ce qui concerne l'autonomie des agences et le contrôle exercé sur 
celles-ci, et notamment la nature et la portée des responsabilités de la Commission au regard 
de leurs activités respectives, en tenant compte naturellement du fait que la mesure dans 
laquelle la Commission est amenée à rendre compte ne saurait excéder celle dans laquelle elle 
peut influer concrètement sur les activités des agences en tant que telles, 

– la désignation de représentants dans les mécanismes du contrôle effectué par le Conseil et la 
Commission sur les agences et l'audition des candidats devant la commission parlementaire 
compétente,

– la désignation des organes exécutifs des agences, et notamment de leurs directeurs respectifs, 
et la définition du rôle du Parlement à cet égard,

– la nécessité d'une approche type au sein des agences en ce qui concerne la présentation de 
leurs activités au cours de l'exercice financier concerné et de leurs comptes et rapports relatifs 
à la gestion budgétaire et financière,

– une obligation type pour les directeurs de toutes les agences d'établir et de signer une 
déclaration d'assurance, assortie si nécessaire de réserves,

– un modèle harmonisé applicable à toutes les agences et aux organes satellites établissant une 
distinction claire entre:

– un rapport annuel visant une diffusion générale relativement aux activités et aux 
réalisations de l'organisme,

– les états financiers et un rapport relatif à l'exécution du budget,

– un rapport d'activité reprenant le schéma des rapports d'activité des directions générales 
de la Commission,

– une déclaration d'assurance visée par le directeur de l'organisme, assortie de toute réserve 
ou observation qu'il jugerait opportun de porter à la connaissance de l'autorité de 
décharge,

– une définition des principes propres à déterminer si, et dans quelle mesure, les redevances ou 
les paiements devraient constituer une source de financement des agences,
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– la réalisation d'un examen régulier des besoins en termes de création de nouvelles agences et 
l'établissement des critères permettant de décider si une agence a rempli sa mission et peut être 
dissoute;

5. déplore l'absence d'une stratégie générale pour la création des agences de l'Union; constate que de 
nouvelles agences sont créées au cas par cas, ce qui conduit à une mosaïque non transparente 
d'agences de régulation, d'agences exécutives et autres organismes communautaires, constituant 
chacun une création sui generis;

6. prend acte de la position de la Commission selon laquelle la mise en place des agences de 
régulation, laquelle doit être dans chaque cas réalisée en collaboration avec le Parlement, est une 
expression de la coopération entre les États membres, et note que le fonctionnement de ces agences 
réside par ailleurs dans l'interopérabilité et l'exercice de compétences qui, si elles étaient 
exclusivement conférées aux institutions de l'Union, se heurteraient à des objections concernant la 
centralisation;

7. invite le Conseil et la Commission à œuvrer, conjointement avec le Parlement, aux fins d'établir un 
cadre clair, commun et cohérent concernant la place qui sera dévolue à l'avenir aux agences dans le 
schéma de gouvernance européenne;

8. estime qu'il convient de garantir la transparence des agences de régulation, en particulier en ce qui 
concerne leur fonctionnement, la communication et l'accessibilité des informations ainsi que la 
programmation et la responsabilité de leurs actions;

9. estime que la priorité du "cadre commun" recherché pour un accord interinstitutionnel doit viser à 
rationaliser le fonctionnement et à optimiser la valeur ajoutée des agences de régulation en fixant 
comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une efficacité 
renforcée;

10. juge qu'il est indispensable d'instaurer des règles et des principes minimaux communs concernant la 
structure, le fonctionnement et le contrôle de l'ensemble des agences de régulation, quelle que soit 
leur nature;

11. estime que la participation aux activités des agences de régulation devra être garantie en structurant 
formellement les processus de consultation et de dialogue avec les parties intéressées;

12. considère que la diversité structurelle et fonctionnelle des agences n'est pas sans soulever de graves 
questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un rapprochement 
institutionnel en termes de centralisation-décentralisation;

13. préconise de garantir les principes de bonne administration par une approche commune concernant 
les procédures de sélection du personnel, l'établissement du budget et la gestion des ressources, une 
gestion efficace et l'évaluation des résultats;

14. examinera si l'engagement pris par la Commission de ne pas donner suite aux propositions tendant 
à la création de nouvelles agences de régulation doit également couvrir les deux propositions 
actuellement en suspens dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications;

15. souligne la nécessité d'instaurer un contrôle parlementaire sur la constitution et le fonctionnement 
des agences de régulation, lequel devra reposer essentiellement sur:



182/376

– la présentation, au Parlement, du rapport annuel des agences elles-mêmes,

– la possibilité d'inviter le directeur de chaque agence, lors du processus de désignation, devant 
la commission parlementaire compétente, et

– l'octroi par le Parlement d'un quitus lors de l'exécution des budgets des agences qui reçoivent 
un financement communautaire;

16. invite la Commission à soumettre, en temps utile, les conclusions de l'évaluation horizontale des 
agences de régulation, avant la fin de la période 2009–2010, afin que ses conclusions puissent être 
prises en considération par le groupe de travail interinstitutionnel;

17. demande à la Commission de concevoir des critères de comparaison permettant de comparer ces 
résultats et d'établir des règles claires pour mettre fin au mandat d'agences en cas de résultats 
insuffisants;

18. demande au Président et à la Conférence des présidents d'accorder la priorité à la question de la 
constitution du groupe de travail proposé par la Commission et considère qu’il est opportun que le 
Parlement soit représenté dans ce groupe par les présidents ou les rapporteurs de la commission des 
affaires constitutionnelles, de la commission des budgets ainsi que de deux autres commissions qui 
ont une expérience pratique en matière de contrôle du travail des agences de régulation;

19. réitère la demande formulée par le Parlement comme par la Commission, dans le projet d'accord 
interinstitutionnel de 2005, pour que la décision relative au siège d'une agence soit intégrée dans 
l'acte de base;

Considérations budgétaires

20. tient à réaffirmer qu'il importe d'assurer de manière systématique au niveau interinstitutionnel 
l'application de la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII du 17 mai 2006) et souligne qu'il faut 
réserver les suites adéquates à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, du 13 juillet 2007, sur les agences décentralisées;

21. se déclare convaincu qu'une procédure précise pour l'application de cette disposition constitue une 
nécessité absolue; considère qu'une telle procédure pourrait offrir la possibilité de reprendre 
certains des aspects importants du projet d'accord interinstitutionnel de 2005 qui est dans l'ornière, 
peut-être en les combinant avec certaines adaptations du règlement financier-cadre concernant les 
agences2;

22. conclut que, s'il ressort de ces exercices d'évaluation que l'efficacité et l'efficience de 
l'administration décentralisée ne sont pas garanties, l'Union ne devrait pas hésiter à revenir sur la 
tendance actuelle à confier à l'extérieur les tâches de la Commission et devrait définir des règles 
claires pour mettre fin au mandat des organismes décentralisés;

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement 

financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 
31.12.2002, p. 72).
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23. appuie l'intention de la Commission de ne pas proposer la création de nouveaux organismes 
décentralisés tant que l'évaluation n'aura pas été menée à bien, eu égard notamment au fait que les 
marges offertes par le cadre financier pluriannuel en vigueur permettraient difficilement, pour 
l'heure, de financer de nouveaux organismes communautaires sans une révision approfondie de la 
planification;

24. considère, du point de vue budgétaire, que les aspects suivants sont fondamentaux en ce qui 
concerne l'ordre du jour du groupe de travail interinstitutionnel sur l'avenir des agences:

Élaboration d'une définition de l'agence

25. rappelle, à cet égard, la définition d'une "agence", formulée lors du trilogue du 7 mars 2007, quand 
il a été convenu, aux fins de l'application du point 47 de l'AII du 17 mai 2006, que la définition 
d'une "agence" serait déterminée par la question de savoir si l'organisme est créé conformément à 
l'article 185 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement 
financier);

26. aimerait souligner l'importance qu'il attache à une terminologie claire et cohérente en ce qui 
concerne les agences, terminologie à mettre en place en vue d'un usage commun; rappelle que les 
agences de régulation ne constituent qu'un sous-groupe des organismes décentralisés;

Nouvelles agences – Lien entre procédures législatives et prérogatives budgétaires

27. juge important d'aborder les problèmes de calendrier aussi bien que les aspects juridiques et 
procéduraux pouvant découler du fait qu'un accord ne peut être dégagé à temps sur le financement 
d'une nouvelle agence, conformément au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, parallèlement aux 
décisions prises par le législateur; juge tout aussi indispensable d'examiner les garanties 
procédurales pour assurer la pleine participation de l'autorité budgétaire en ce qui concerne 
l'ensemble des questions ayant une incidence budgétaire, par exemple l'extension des missions des 
agences;

28. rappelle que, dès 2005, le Parlement réclamait, dans sa résolution précitée, des évaluations coûts-
avantages obligatoires avant la création de toute nouvelle agence, l'attention étant centrée 
notamment sur la question de savoir si la formule de l'agence (y compris les coûts probables en 
matière de contrôle et de coordination) était plus rentable que la réalisation des tâches envisagées 
par les services de la Commission eux-mêmes ainsi que sur des aspects tels que le mandat et les 
méthodes de travail de l'agence ou son degré d'indépendance par rapport à la Commission, aspects 
qui présentent souvent un intérêt particulier pour le législateur;

Agences existantes – Contrôle

29. souligne la nécessité d'une évaluation et d'un contrôle réguliers et coordonnés évitant les doubles 
emplois et les chevauchements, pour évaluer la valeur ajoutée des agences existantes qui ne 
relèvent plus du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; voit dans cette démarche un prolongement des 
travaux menés précédemment, qui ont abouti à la déclaration commune sur les agences adoptée lors 
du trilogue du 18 avril 2007, par laquelle il a été convenu d'évaluer à intervalles réguliers les 
agences existantes, l'accent étant mis sur le rapport coûts-bénéfices qu'elles présentent, en exposant 

                                               
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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dans le détail les critères utilisés pour sélectionner les agences à examiner;

30. fait observer que l'analyse réalisée devrait répondre à certaines questions fondamentales touchant 
au rapport coûts-bénéfices et pourrait être menée en conformité, notamment, avec les critères 
suivants:

– Pertinence: dans quelle mesure les objectifs prévus par le règlement de base sont-ils en rapport 
avec le niveau de dépenses autorisé dans le budget?

– Efficacité: quels ont été les effets (incidence) obtenus grâce aux activités de l'agence?

– Efficience (efficacité par rapport aux coûts): comment les efforts consentis ont-ils été 
transformés en "outputs" et en résultats concrets du point de vue économique? Les effets 
escomptés ont-ils été obtenus à un coût raisonnable, notamment en ce qui concerne les 
ressources humaines mises en œuvre et l'organisation interne?

31. fait observer que, vu l'incidence budgétaire globale des agences, la Commission doit montrer de 
manière convaincante que la gouvernance européenne assurée par le truchement des agences est la 
formule la plus efficace du point de vue du coût, la plus efficiente et la plus appropriée pour mettre 
en œuvre les politiques européennes aujourd'hui et dans un proche avenir;

Cadre commun général

32. souligne la nécessité de définir des normes communes minimales, notamment en ce qui concerne le 
rôle et la responsabilité politique de la Commission par rapport aux agences, le soutien à apporter 
par les pays d'accueil et le choix dans des délais appropriés et d'une manière transparente du siège 
des agences, aspects qui pourraient être évoqués dans les règlements créant les agences;

33. rappelle que les actions conduites par les agences doivent répondre à des principes de responsabilité 
clairement définis, conformément aux dispositions du règlement financier; souligne les obligations 
incombant aux agences dans le cadre de la procédure de décharge;

34. juge par ailleurs extrêmement important de tenter de définir des dispositions communes relatives à 
la présentation du budget des agences, en vue de rendre davantage transparents et comparables les 
indicateurs budgétaires tels que le taux d'exécution des agences ou les différentes composantes des 
recettes et des dépenses; estime que la présentation des subventions octroyées aux agences dans le 
budget de l'Union pourrait devoir être adaptée aux tâches et aux rôles des agences de la nouvelle 
génération;

35. fait valoir que, selon les chiffres fournis par la Commission dans sa communication précitée, il 
existe actuellement 29 agences de régulation, lesquelles emploient quelque 3 800 personnes et sont 
dotées d'un budget annuel d'environ 1 100 000 000 EUR, dont une contribution communautaire 
s'élevant à quelque 559 000 000 EUR;

36. insiste sur le fait que le processus d'audit et de décharge doit être en proportion de l'importance 
relative du budget global des agences; constate, notamment, que les moyens dont dispose la Cour 
des comptes n'ont pas été augmentés pour répondre à l'expansion du nombre des agences au cours 
de ces dernières années;

37. rappelle le souhait exprimé au paragraphe 7 de ses résolutions du 22 avril 2008 concernant la 
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décharge sur l'exécution du budget des agences, selon lequel la performance des agences devrait 
être régulièrement (et sur une base ad hoc) contrôlée par la Cour des comptes ou un autre auditeur 
indépendant; estime que cette opération ne devrait pas se limiter aux éléments traditionnels de la 
gestion financière et de l'utilisation appropriée des deniers publics, mais qu'elle devrait également 
couvrir l'efficience et l'efficacité administratives et inclure une notation de la gestion financière de 
chaque agence;

38. est d'avis que les agences devraient accompagner le tableau des effectifs qu'elles fournissent 
d'informations précisant la proportion de fonctionnaires et d'agents temporaires ainsi que le nombre 
d'agents contractuels et d'experts nationaux, et mentionner, par ailleurs, tout changement par 
rapport aux deux années précédentes;

39. attire l'attention sur le rapport spécial no 5/2008 à venir de la Cour des comptes sur la bonne gestion 
financière des agences, eu égard notamment aux audits de performance;

40. engage la Commission à fusionner les fonctions administratives des petites agences afin d'atteindre 
la masse critique permettant à ces agences de se conformer pleinement aux règles en vigueur en 
matière de passation des marchés, au règlement financier et au Statut des fonctionnaires1;

41. engage la Commission à procéder à un examen critique des demandes budgétaires des agences, 
étant donné que la majorité d'entre elles n'utilisent pas les fonds demandés;

o

o o

42. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et  aux 
gouvernements des États membres.

                                               
1 Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des 

fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la 
Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.).
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Décision du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'adoption d'une déclaration commune 
sur "Communiquer l'Europe en partenariat" (2007/2222(ACI))- Rapport Jo Leinen (Edition 
provisoire)

Le Parlement européen,

– vu l'article 255 du traité CE,

– vu sa résolution du 13 mars 2002 sur la communication de la Commission sur un nouveau cadre de 
coopération pour les activités concernant la politique d'information et de communication de l'Union 
européenne1,

– vu sa résolution du 10 avril 2003 sur une stratégie d'information et de communication pour l'Union 
européenne2,

– vu sa résolution du 12 mai 2005 sur la mise en œuvre de la stratégie d'information et de 
communication de l'Union européenne3,

– vu sa résolution du 16 novembre 2006 sur le Livre blanc sur une politique de communication 
européenne4,

– vu la décision de la Conférence des présidents du 25 septembre 2008,

– vu la proposition de déclaration commune sur "Communiquer l'Europe en partenariat",

– vu l'article 120, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0372/2008),

A. considérant que la communication constitue un élément important tant de la démocratie 
représentative que de la démocratie participative,

B. considérant que, pour cette raison, une des forces des éléments démocratiques de l'Union 
européenne est liée aux structures de communication existantes au niveau européen qui forment le 
lien entre les institutions et les citoyens,

C. considérant que l'expérience tirée des élections européennes et des référendums passés laisse à 
entendre que les citoyens ayant connaissance des questions européennes et s'y intéressant sont 
davantage disposés à participer, tandis que ceux qui ne sont pas aussi bien informés y sont moins 
enclins; que ce constat a encore une fois été confirmé par les études réalisées suite au référendum 
irlandais;

D. considérant que la communication sur l'Union européenne requiert un engagement politique de la 
part des institutions européennes et des États membres à tous les niveaux,

                                               
1 JO C 47 E du 27.2.2003, p. 400.
2 JO C 64 E du 12.3.2004, p. 591.
3 JO C 92 E du 20.4.2006, p. 403.
4 JO C 314 E du 21.12.2006, p. 369.
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1. approuve la déclaration commune annexée sur "Communiquer l'Europe en partenariat" et décide de 
l'annexer à son règlement; demande que la déclaration soit publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne;

2. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision et son annexe au 
Conseil et à la Commission.
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ANNEXE
Communiquer l'Europe en partenariat

Objectifs et principes

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne attachent la plus grande 
importance à l'amélioration de la communication relative aux questions ayant trait à l'UE afin de 
permettre aux citoyens européens d'exercer leur droit de participer à la vie démocratique de l'Union, 
dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et 
le plus près possible des citoyens, en observant les principes de pluralisme, de participation, 
d'ouverture et de transparence.

2. Les trois institutions souhaitent encourager une convergence de vues sur les priorités de l'Union 
européenne dans son ensemble en matière de communication, défendre la valeur ajoutée que 
représente une approche propre à l'Union en ce qui concerne la communication à propos des 
questions européennes, faciliter les échanges d'informations et de bonnes pratiques, mettre en place 
des synergies entre les institutions à l'occasion d'actions de communication se rapportant à ces 
priorités, ainsi que faciliter, le cas échéant, la coopération entre les institutions et les États 
membres.

3. Les trois institutions sont conscientes du fait que la communication sur l'Union européenne exige 
un engagement politique de la part des institutions et des États membres de l'UE, et que ceux-ci ont 
une responsabilité propre de communiquer avec les citoyens sur les questions européennes.

4. Les trois institutions estiment que les activités d'information et de communication relatives aux 
questions européennes devraient donner à chacun accès à des informations honnêtes et plurielles 
sur l'Union européenne et permettre aux citoyens d'exercer leur droit de s'exprimer et de participer 
activement au débat public sur les questions européennes.

5. Les trois institutions promeuvent le respect du plurilinguisme et de la diversité culturelle lors de la 
mise en œuvre des actions d'information et de communication.

6. Les trois institutions se sont engagées politiquement à atteindre les objectifs définis ci-dessus. Elles 
encouragent les autres institutions et instances de l'UE à appuyer leurs efforts et à contribuer à cette 
approche si elles le souhaitent.

Une approche fondée sur le partenariat

7. Les trois institutions reconnaissent qu'il importe de relever le défi de la communication sur les 
questions européennes en partenariat entre les États membres et les institutions de l'UE afin de 
garantir une communication efficace avec le public le plus large possible, au niveau approprié, et 
l'apport d'informations objectives à ce public. 

Elles souhaitent mettre en place des synergies avec les autorités nationales, régionales et locales 
ainsi qu'avec des représentants de la société civile.

Pour ce faire, elles souhaiteraient encourager une approche pragmatique fondée sur le partenariat.

8. Les trois institutions rappellent à cet égard le rôle clef que joue le Groupe interinstitutionnel de 
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l'information (GII), cadre de haut niveau permettant aux institutions d'encourager le débat politique 
sur les activités d'information et de communication relatives à l'UE, afin de favoriser synergies et 
complémentarité. À cette fin, le GII, coprésidé par des représentants du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission européenne, le Comité des régions et le Comité économique et social 
européen siégeant quant à eux en tant qu'observateurs, se réunit en principe deux fois par an.

Un cadre pour travailler ensemble

Les trois institutions entendent coopérer sur la base ci-après:

9. Dans le respect de la responsabilité qui incombe à chaque institution et à chaque État membre de 
l'UE pour ce qui est de leurs propres priorités et stratégies de communication, les trois institutions 
identifieront chaque année, dans le cadre du GII, un nombre restreint de priorités communes en 
matière de communication.

10. Ces priorités seront fondées sur les priorités en matière de communication identifiées par les 
institutions et instances de l'UE selon leurs procédures internes et complèteront, le cas échéant, les 
options stratégiques des États membres et leurs efforts dans ce domaine, en tenant compte des 
attentes des citoyens.

11. Les trois institutions et les États membres s'efforceront de mobiliser le soutien nécessaire à la 
communication sur les priorités identifiées.

12. Les services chargés de la communication dans les États membres et les institutions de l'UE 
devraient se concerter pour assurer une mise en œuvre efficace des priorités communes en matière 
de communication, ainsi que des autres activités liées à la communication sur l'UE, si besoin est sur 
la base de dispositions administratives appropriées.

13. Les institutions et les États membres sont invités à échanger des informations sur les autres activités 
de communication relatives à l'UE, en particulier les activités de communication sectorielles 
envisagées par les institutions et les instances, lorsqu'elles donnent lieu à des campagnes 
d'information dans les États membres.

14. La Commission est invitée à faire rapport au début de chaque année aux autres institutions de l'UE 
sur les principaux résultats de la mise en œuvre des priorités communes en matière de 
communication de l'année précédente.

15. La présente déclaration politique a été signée le [date ].
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Décision Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. května 2006 o uzavření 
interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení - 2006/2028(ACI)) -
Zpráva Sérgia Sousy Pinta

Evropský parlament,

- s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 272 této smlouvy,

- s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 
6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu1, a zejména na bod 26 
této dohody,

- s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových 
prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–20132,

- s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o interinstitucionální dohodě o rozpočtové 
kázni a zdokonalení rozpočtového procesu3,

- s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2006 o postoji Evropské rady k finančnímu výhledu a 
obnovení interinstitucionální dohody na období 2007–20134,

- s ohledem na pracovní dokument Komise: Návrh na obnovení interinstitucionální dohody o 
rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2004)0498),

- s ohledem na pracovní dokument Komise: Příspěvek k interinstitucionálním jednáním o návrhu 
na prodloužení interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového 
procesu (KOM(2006)0075),

- s ohledem na pracovní dokument Komise: Revidovaný návrh na obnovení interinstitucionální 
dohody o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2006)0036),

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Budování naší společné 
budoucnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie 2007–2013“ 
(KOM(2004)0101) a nazvané „Finanční výhledy 2007–2013“ (KOM(2004)0487) a na pracovní 
dokument Komise nazvaný „Technické úpravy návrhu Komise na víceletý finanční rámec 2007–
2013“ (SEK(2005)0494),

- s ohledem na společné prohlášení o pokynech pro legislativní návrhy související s víceletým 
finančním rámcem 2007–2013 schválené dne 18. října 2005,

- s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 15.–16. prosince 2005 (dokument 
15915/05, CADREFIN 268),

                                               
1 Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropského parlamentu a 

Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Přijaté texty, P6_TA(2005)0224.
3 Přijaté texty, P6_TA(2005)0453.
4 Přijaté texty, P6_TA(2006)0010.
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- s ohledem na trojstranné rozhovory konané ve dnech 23. ledna 2006, 21. února 2006, 21. března 
2006 a 4. dubna 2006,

- s ohledem na návrh interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení 
připojený k tomuto rozhodnutí,

- s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu a na oddíl IV body 1) a 2) a oddíl XVIII bod 4) 
přílohy VI jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro 
rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství 
a rozvoj venkova, Výboru pro rybolov, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0150/2006),

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0144/2006),

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament, Rada a Komise uzavřely jednání o nové 
interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení na období 2007–2013 
(dále pouze „návrh dohody“),

B. vzhledem k tomu, že podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 Komise 
zahájila proces přípravy nového finančního výhledu a nové interinstitucionální dohody a 
předložila dne 10. února a 14. července 2004 příslušné návrhy,

C. vzhledem k tomu, že po přijetí vyjednávacího stanoviska Parlamentu dne 8. června 2005 a po 
dohodě mezi členskými státy z prosince 2005 Komise předložila revidovaný návrh nové 
interinstitucionální dohody a technické dokumenty o důsledcích závěrů Evropské rady, což 
umožnilo, aby jednání bylo zahájeno na rovném základě,

D. vzhledem k tomu, že Parlament byl odhodlán dosáhnout udržitelného víceletého finančního 
rámce odrážejícího přiměřené prostředky pro politické požadavky v následujících letech a vhodné 
nástroje a reformy ke zlepšení jeho provádění,

E. vzhledem k tomu, že provádění víceletých programů v plné výši finančních prostředků, které jsou 
k dispozici, je podmíněno přesně načasovaným uzavřením interinstitucionální dohody a 
finančního rámce,

F. vzhledem k tomu, že Parlament je jediným orgánem, který vypracoval celkovou strategii a 
provedl úplnou a podrobnou analýzu svých potřeb, aby mohl stanovit své politické priority, 
zatímco přístup Rady byl založen na stropech a procentních podílech,

G. vzhledem k tomu, že politická a finanční rozhodnutí dosažená v návrhu dohody jsou ve zprávě 
Rozpočtového výboru hodnocena kladně,

H. vzhledem k tomu, že návrh dohody nepřináší žádné problémy spočívající v neslučitelnosti s 
primárním evropským právem, a naopak plně respektuje rozpočtové pravomoci Parlamentu,
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I. vzhledem k tomu, že návrh dohody není v žádném ohledu v rozporu s jednacím řádem 
Parlamentu; lze se však tázat, zda by nebylo prozíravé provést některé změny jednacího řádu, 
zejména jeho přílohy IV, které by Parlamentu umožnily plně se zapojit do celé řady specifických 
postupů, které mají podle návrhu dohody probíhat za nejlepších možných podmínek; jde 
především o postupy týkající se:

- úprav souvisejících s nadměrnými schodky veřejných financí,

- revize finančního rámce,

- použití rezervy na pomoc při mimořádných událostech,

- použití Fondu solidarity Evropské unie,

- použití nástroje pružnosti,

- použití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci,

- úpravy finančního rámce v důsledku rozšíření,

1. připomíná, že poprvé od vzniku finančního výhledu Parlament o těchto otázkách po osm měsíců 
diskutoval v rámci dočasného výboru vytvořeného za tímto účelem a přijal komplexní 
vyjednávací stanovisko spočívající na třech pilířích:

- sladění politických priorit a finančních potřeb;

- modernizace struktury rozpočtu;

- zlepšení kvality plnění rozpočtu EU;

2. připomíná, že odmítl závěry Evropské rady z prosince 2005 v jejich současné podobě, neboť 
usoudil, že neposkytují EU kvantitativní a kvalitativní prostředky, kterými by dokázala čelit 
budoucím výzvám, a požádal Radu, aby zajistila, že bude mít pro jednání s Parlamentem 
skutečný mandát;

3. připomíná své zklamání nad způsobem, jakým bylo dosaženo dohody v Evropské radě, v níž se 
těžištěm jednání staly zájmy jednotlivých členských států, nikoli společné evropské cíle;

4. zdůrazňuje, že při mnoha příležitostech naznačil svou ochotu zahájit konstruktivní jednání s 
Radou na základě vzájemných stanovisek s cílem dosáhnout dohody založené na přijatelných 
kvantitativních a kvalitativních zlepšeních s realistickým časovým rozvrhem;

5. je toho názoru, že dohoda, k níž tři orgány dospěly dne 4. dubna 2006, byla jediným možným 
kompromisem, kterého mohl Parlament v těchto rozsáhlých jednáních dosáhnout ve věci 
víceletého rozpočtu s cílem zajistit kontinuitu právních předpisů EU a řádné finanční řízení 
finančních prostředků EU a zachovat legislativní a rozpočtové pravomoci Parlamentu v příštím 
období;
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6. vítá rozhodnutí Evropské rady vyzvat Komisi, aby podnikla úplnou, dalekosáhlou revizi všech 
hledisek příjmů a výdajů EU; trvá na tom, že jako partner Rady v rozpočtovém procesu má v 
úmyslu se na této revizi podílet s cílem dosáhnout dohody o novém, komplexním finančním 
systému, který bude spravedlivý, životaschopný, pokrokový a transparentní a který zajistí, že 
Unie bude moci své úsilí podpořit spíše vlastními prostředky než příspěvky členských států;

7. vítá dosaženou dohodu a zejména pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci tří pilířů, na kterých 
spočívalo vyjednávací stanovisko Parlamentu:

Sladění politických priorit a finančních potřeb:

- zvýšením prostředků na politiky schválené Evropskou radou v prosinci 2005 o 4 miliardy EUR, 
které budou přiděleny přímo na programy v okruzích 1a, 1b, 2, 3b a 4,

- značným zvýšením rezervy EIB ve výši 2,5 miliardy EUR, kterou členské státy dají k dispozici v 
rámci nového systému spolufinancování Evropskou investiční bankou a rozpočtem EU s cílem 
posílit pákový efekt rozpočtu EU v oblastech výzkumu a vývoje, transevropských sítí a MSP, až 
do celkové výše 60 miliard EUR,

- financováním neprogramových potřeb, jako je rezerva na pomoc při mimořádných událostech 
(1,5 miliardy EUR) a Fond solidarity EU (až 7 miliard EUR) mimo finanční rámec z dodatečných 
zdrojů vybraných od členských států, bude-li to třeba,

- financováním Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (až do výše 3,5 miliardy EUR) 
opětovným využitím zrušených položek, mimo finanční rámec;

Zlepšení struktury rozpočtu dosažením větší pružnosti prostřednictvím:

- zachování celkové částky 1,4 miliardy EUR pro nástroj pružnosti na dané období; tato částka 
bude v případě využití financována  dodatečným zdroji vybranými od členských států s možností 
přenesení roční částky (200 milionů EUR) v případě nevyužití do příštích dvou roků a s novou 
možností využívat tento nástroj pro tytéž potřeby po období delší jednoho roku,

- možnosti nově zvoleného Parlamentu posoudit fungování interinstitucionální dohody a 
finančního rámce do konce roku 2009 na základě zprávy, kterou se Komise jednostranně 
zavázala předložit a k níž budou v případě potřeby připojeny návrhy;

Zlepšení kvality využívání finančních prostředků EU a zachování výsad Parlamentu 
prostřednictvím:

- začlenění zásad proporcionality a uživatelsky přívětivých postupů  do revidovaného finančního 
nařízení, odpovědností členských států v činnostech se sdíleným řízením v zájmu lepší vnitřní 
kontroly financování EU, nutnosti zavést mechanismus spolufinancování s EIB za účelem 
posílení pákového efektu politik EU, zapojení Parlamentu do finančního programování a 
financování nových agentur, aniž by byly dotčeny operační programy,

- plného zapojení Parlamentu do komplexního přezkumu, zvýšené účasti Parlamentu v 
rozhodovacím procesu SZBP a větší demokratické kontroly vnějších akcí;
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8. je si však vědom skutečnosti, že výsledek jednání nepřinesl řešení řady nedostatků; domnívá se, 
že tyto nedostatky by se měly řešit v rámci přezkumu 2008–2009 a pokud možno i v průběhu 
ročního rozpočtového procesu; poukazuje na to, že zejména systém vlastních zdrojů a také výdaje 
naléhavě vyžadují reformu, aby nedošlo ke stejné nedůstojné situaci, kdy se členské státy budou z 
hlediska svých zájmů přetahovat o příští finanční rámec;

9. potvrzuje své stanovisko, že všechny budoucí finanční rámce by měly být stanovovány na období 
pěti let, které odpovídá funkčnímu období Parlamentu a Komise;

10. připomíná, že jeho postoj, který je uveden ve výše zmíněném usnesení ze dne 8. června 2005, 
zůstává cílem, který by zaručil optimální úroveň financování a další reformy v zájmu naplnění 
ambic Evropské unie;

11. připomíná, že bude nutné zavést jistá přechodná opatření pro případ, že ústavní smlouva vstoupí 
v platnost před koncem platnosti nového finančního rámce;

12. očekává, že reformy stanovené v příští interinstitucionální dohodě budou mít rychlý účinek na 
kvalitu plnění rozpočtu, včetně omezení administrativní zátěže, a viditelné důsledky pro evropské 
občany, kterým zjednoduší přístup k finančním prostředkům EU;

13. akceptuje rozpočtové a finanční důsledky nové interinstitucionální dohody;

14. zdůrazňuje, že stanoviska specializovaných výborů byla při jednáních užitečnou oporou; domnívá 
se, že IID v dohodnuté podobě uspokojuje většinu požadavků specializovaných výborů z 
kvalitativního nebo kvantitativního hlediska;

15. schvaluje znění návrhu dohody, které je připojeno k tomuto rozhodnutí;

16. žádá svůj příslušný výbor, aby prozkoumal, v jakém rozsahu by bylo vhodné změnit jednací řád, 
a zejména jeho přílohu IV, aby se Parlament mohl zapojit do zvláštních postupů uvedených v 
návrhu dohody, a to za nejlepších možných podmínek;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA

INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODA
MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM,

RADOU
A KOMISÍ

O ROZPOČTOVÉ KÁZNI A ŘÁDNÉM FINANČNÍM ŘÍZENÍ 

EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE A KOMISE EVROPSKÝCH 
SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „orgány“,

SE DOHODLY TAKTO:

1. Cílem této dohody je zavést rozpočtovou kázeň a zdokonalit fungování ročního rozpočtového 
procesu a spolupráci mezi orgány v rozpočtových záležitostech, jakož i zajistit řádné finanční 
řízení.

2. Rozpočtová kázeň ve smyslu této dohody platí pro všechny výdaje. Je závazná pro všechny 
orgány po celou dobu platnosti této dohody.

3. Touto dohodou nejsou dotčeny rozpočtové pravomoci orgánů stanovené ve Smlouvách. 
Odkazuje-li se na tento bod, rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou a Evropský parlament 
rozhoduje prostou většinou svých členů a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů v souladu 
s pravidly hlasování stanovenými v čl. 272 odst. 9 pátém pododstavci Smlouvy o založení 
Evropského společenství (dále jen „Smlouva o ES“).

4. Dojde-li během víceletého finančního rámce na období 2007 – 2013  (dále jen „finanční rámec“) 
k revizi Smlouvy, která by měla rozpočtový dopad, provedou se odpovídající úpravy.

5. Každá změna této dohody vyžaduje souhlas všech orgánů. Změny finančního rámce se musí 
provádět postupy stanovenými pro tento účel v této dohodě.

6. Tuto dohodu tvoří tři části:

- část I obsahuje definici a prováděcí pravidla pro finanční rámec a je použitelná po dobu 
platnosti tohoto finančního rámce,

- část II se týká zdokonalení spolupráce mezi orgány během rozpočtového procesu,

- část III obsahuje ustanovení o řádném finančním řízení finančních prostředků EU.

7. Kdykoli to Komise považuje za nutné, a v každém případě spolu s předložením návrhu nového 
finančního rámce podle bodu 30, předloží zprávu o uplatňování této dohody, k níž podle potřeby 
přiloží pozměňovací návrhy.

8. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007 a nahrazuje
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- interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a 
Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu1,

- interinstitucionální dohodu ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, která doplňuje interinstitucionální 
dohodu ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu2.

ČÁST I – FINANČNÍ RÁMEC:

DEFINICE A PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

A. Obsah a rozsah působnosti finančního rámce

9. Finanční rámec je stanoven v příloze I. Představuje referenční rámec pro interinstitucionální 
rozpočtovou kázeň.

10. Finanční rámec má zajistit střednědobě řádný vývoj výdajů Evropské unie, rozčleněných do 
velkých kategorií, v mezích vlastních zdrojů.

11. Finanční rámec stanoví pro každý rok období 2007 – 2013 a pro každý okruh nebo podokruh 
částku výdajů v podobě položek závazků. Celkové roční výdaje se stanovují rovněž v podobě 
položek závazků a položek plateb.

Všechny uvedené částky jsou vyjádřeny v cenách roku 2004.

Finanční rámec nebere v úvahu rozpočtové prostředky financované příjmy vyčleněnými na 
konkrétní účely ve smyslu článku 18 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství3 (dále jen „finanční nařízení“).

Údaje o operacích nezahrnutých do souhrnného rozpočtu Evropské unie a předpokládaný vývoj 
různých kategorií vlastních zdrojů Společenství jsou uvedeny orientačně v samostatných 
tabulkách. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány při technické úpravě finančního rámce.

12. Orgány uznávají, že každá z absolutních částek uvedených ve finančním rámci představuje roční 
strop výdajů souhrnného rozpočtu Evropské unie. Aniž jsou dotčeny případné změny těchto 
stropů v souladu s touto dohodou, zavazují se orgány využít svých pravomocí tak, aby při plnění 
rozpočtu v daném rozpočtovém roce dodržely jednotlivé roční stropy výdajů v rámci každého 
rozpočtového procesu.

13. Uzavřením této dohody vyjadřují obě složky rozpočtového orgánu souhlas s tím, že budou 
akceptovat míru růstu nepovinných výdajů, která vyplyne z rozpočtů sestavených v mezích 
stropů stanovených finančním rámcem po celou dobu jeho trvání.

S výjimkou podokruhu 1B „Soudržnost pro růst a zaměstnanost“ finančního rámce zajistí orgány 
                                               
1 Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 Úř. věst. C 283, 20.11.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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za účelem řádného finančního řízení v maximální míře během rozpočtového procesu a při 
přijímání rozpočtu, aby zůstala k dispozici dostatečná rozpětí pod příslušnými stropy v 
jednotlivých okruzích.

14. Žádný akt přijatý Evropským parlamentem a Radou postupem spolurozhodování ani žádný akt 
přijatý Radou, který zahrnuje překročení položek dostupných v rozpočtu nebo přidělených 
prostředků dostupných ve finančním rámci podle bodu 12, nesmí být finančně prováděn, dokud 
není rozpočet změněn a případně dokud není finanční rámec vhodně revidován postupem 
stanoveným pro každý z těchto případů.

15. Pro každý rok, na který se finanční rámec vztahuje, nesmí být celková výše požadovaných 
položek plateb, po roční úpravě a s ohledem na všechny další úpravy nebo revize, taková, aby 
znamenala sazbu odvodu vlastních zdrojů přesahující strop vlastních zdrojů.

Aby bylo zajištěno dodržování stropů vlastních zdrojů, rozhodnou obě složky rozpočtového 
orgánu v souladu s bodem 3 této dohody případně o snížení stropů stanovených ve finančním 
rámci.

B. Každoroční úpravy finančního rámce

Technické úpravy

16. Komise každý rok v předstihu před rozpočtovým procesem pro rok n + 1 provede tyto technické 
úpravy finančního rámce:

a) přecenění stropů a celkových částek položek závazků a položek plateb v cenách roku n + 1,

b) výpočet dostupného rozpětí v mezích stropu vlastních zdrojů.

Komise provede tyto technické úpravy na základě pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 % 
ročně.

Výsledky těchto technických úprav a podkladové ekonomické prognózy se sdělují oběma 
složkám rozpočtového orgánu.

V souvislosti s dotčeným rokem se neprovádějí žádné další technické úpravy ani během roku, ani 
v podobě dodatečných korekcí v následujících letech.

17. Je-li zjištěno, že se souhrnný HDP členského státu v období 2007 – 2009 odchyluje o více než 
+/– 5 % od souhrnného HDP předpokládaného při vypracování této dohody, upraví Komise ve 
svých technických úpravách na rok 2011 výši částek přidělených z fondů pro podporu 
soudržnosti dotčenému členskému státu v daném období. Celkový čistý účinek těchto úprav 
(kladný i záporný) nesmí překročit 3 miliardy EUR. U kladného čistého účinku jsou celkové 
dodatečné zdroje omezeny na úroveň nevyčerpaných finančních prostředků určených na výdaje 
ve vztahu ke stropům stanoveným v podokruhu 1B na období 2007 – 2010. Požadované úpravy 
se rozloží rovnoměrně na roky 2011 až 2013 a příslušné stropy se odpovídajícím způsobem 
změní.
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Úpravy související s prováděním

18. Současně se sdělením technických úprav finančního rámce předkládá Komise oběma složkám 
rozpočtového orgánu návrhy na úpravy celkových částek položek plateb, které považuje za 
nezbytné z hlediska provádění, aby zajistila řádný vývoj vzhledem k položkám závazků. 
Evropský parlament a Rada rozhodnou v souladu s bodem 3 o daných návrzích do 1. května roku 
n.

Aktualizace prognóz týkajících se položek plateb po roce 2013

19. V roce 2010 Komise provede aktualizaci prognóz týkajících se položek plateb po roce 2013. 
V aktualizaci se přihlédne ke skutečnému plnění rozpočtových položek závazků a rozpočtových 
položek plateb a k prognózám plnění. Zároveň se vezmou v úvahu pravidla určená k zajišťování 
řádného vývoje položek plateb ve srovnání s položkami závazků a s prognózami růstu hrubého 
národního důchodu (HND) Evropské unie.

Úpravy související s nadměrným schodkem veřejných financí

20. Jestliže se v rámci postupu při nadměrném schodku veřejných financí zruší pozastavení 
rozpočtových závazků Fondu soudržnosti, rozhodne Rada na návrh Komise a v souladu 
s příslušným základním právním aktem o přenosu pozastavených závazků do dalších let. 
Pozastavené závazky z roku n nelze znovu zapsat do rozpočtu po roce n + 2.

C. Revize finančního rámce

21. Kromě pravidelných technických úprav a úprav souvisejících s podmínkami provádění může být 
finanční rámec revidován na návrh Komise v případě nepředvídaných okolností při dodržení 
stropu vlastních zdrojů.

22. Každý návrh na revizi podle bodu 21 musí být zpravidla předložen a přijat před začátkem 
rozpočtového procesu pro daný rozpočtový rok nebo pro první z daných rozpočtových let.

Každé rozhodnutí o revizi finančního rámce až do 0,03 % HND Evropské unie v rámci rozpětí 
pro nepředvídané výdaje přijímají společně obě složky rozpočtového orgánu v souladu s bodem 
3.

Každé rozhodnutí revidovat finanční rámec nad 0,03 % HND Evropské unie v rámci rozpětí pro 
nepředvídané výdaje přijímají společně obě složky rozpočtového orgánu, přičemž Rada 
rozhoduje jednomyslně.

23. Aniž je dotčen bod 40, zkoumají orgány možnosti přerozdělení výdajů mezi programy 
spadajícími do okruhu dotčeného revizí, přičemž zvláštní zřetel berou na očekávané nevyužití 
rozpočtových položek. Cílem je, aby významná částka, vyjádřená v absolutní hodnotě a jako 
procento plánovaného nového výdaje, byla v mezích stropu pro příslušný okruh.

Orgány rovněž zkoumají možnosti pro vyrovnání každého zvýšení stropu pro jeden okruh 
snížením stropu pro jiný okruh.
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Žádná revize povinných výdajů ve finančním rámci nesmí vést ke snížení částky, která je k 
dispozici pro nepovinné výdaje.

Každá revize musí zachovat náležitý vztah mezi závazky a platbami.

D. Důsledky neexistence společného rozhodnutí
o úpravě nebo revizi finančního rámce

24. Nedosáhnou-li Evropský parlament a Rada dohody o některé úpravě nebo revizi finančního 
rámce navrhovaného Komisí, platí dříve stanovené částky po každoroční technické úpravě i 
nadále jako stropy výdajů pro daný rok.

E. Rezerva na pomoc při mimořádných událostech

25. Účelem rezervy na pomoc při mimořádných událostech je rychle reagovat na konkrétní 
požadavky pomoci třetím zemím po událostech, které nebylo možné předvídat při sestavování 
rozpočtu; je určena především pro humanitární akce, ale lze ji využít i při civilním řešení krizí a 
civilní ochraně, vyžadují-li to okolnosti. Roční částka rezervy se stanoví na 221 milionů EUR ve 
stálých cenách po dobu platnosti finančního rámce.

Tato rezerva se zapisuje do souhrnného rozpočtu Evropské unie prozatímně. Příslušné položky 
závazků se zapíší do rozpočtu v případě potřeby nad stropy dohodnuté ve finančním rámci 
stanoveném v příloze I.

Dojde-li Komise k závěru, že je třeba tuto rezervu využít, předloží oběma složkám rozpočtového 
orgánu návrh na převod z této rezervy do příslušných rozpočtových linií.

Každému návrhu Komise na využití rezervy však musí předcházet ověření možností přerozdělení 
položek.

Současně s předložením návrhu na převod zahájí Komise třístranné rozhovory, případně ve 
zjednodušené formě, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového orgánu s potřebou použití 
této rezervy a s požadovanou částkou. Převody se provedou v souladu s článkem 26 finančního 
nařízení.

F. Fond solidarity Evropské unie

26. Fond solidarity Evropské unie má umožňovat rychlou finanční pomoc v případě rozsáhlých 
katastrof na území členského státu nebo kandidátské země, jak je stanoveno v příslušném 
základním právním aktu. Maximální roční částka vyhrazená fondu se stanoví na 1 miliardu EUR 
(v běžných cenách). K 1. říjnu každého roku by měla zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina 
roční částky na pokrytí potřeb, které vzniknou do konce roku. Ta část roční částky, která není 
zapsána do rozpočtu, nesmí být přenesena do dalších let.

Ve výjimečných případech a pokud zbývající dostupné finanční prostředky fondu v roce, kdy 
došlo ke katastrofě (jak se stanoví v příslušném základním právním aktu), nestačí k uhrazení 
částky pomoci považované rozpočtovým orgánem za nezbytnou, může Komise navrhnout čerpání 
chybějících prostředků z ročních částek dostupných pro následující rok. Roční částka fondu, která 
má být zapisována každý rok do rozpočtu, nesmí v žádném případě překročit částku 1 miliardy 
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EUR.

Jestliže jsou splněny podmínky mobilizace prostředků z fondu stanovené v příslušném základním 
právním aktu, navrhne Komise, aby byly prostředky uvolněny. Jestliže lze v rámci okruhu, který 
vyžaduje další výdaje, položky přerozdělit, Komise k tomu přihlédne při předkládání nezbytného 
návrhu v podobě vhodného rozpočtového nástroje v souladu s finančním nařízením. Rozhodnutí 
uvolnit prostředky z fondu přijímají společně obě složky rozpočtového orgánu v souladu s bodem 
3.

Příslušné položky závazků se případně zapíší do rozpočtu nad rámec stropů příslušných okruhů  
stanovených v příloze I.

Současně s předložením návrhu o uvolnění prostředků z fondu zahájí Komise třístranné 
rozhovory, případně ve zjednodušené formě, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového 
orgánu s potřebou použití fondu a s požadovanou částkou.

G. Nástroj pružnosti

27. Nástroj pružnosti s ročním stropem ve výši 200 milionů EUR (v běžných cenách) má v daném 
rozpočtovém roce a až do výše stanovené částky umožnit financování přesně určených výdajů, 
které nebylo možné financovat v mezích stropů dostupných pro jeden nebo více jiných okruhů.

Část nevyužité roční částky lze přenést až do roku n+2. Je-li nástroj pružnosti mobilizován, jsou 
nejdříve čerpány přenesené finanční prostředky v pořadí podle data přenosu. Ta část roční částky, 
jež se nevyužije ani v roce n+2, propadá.

Komise předloží návrh na využití nástroje pružnosti po prozkoumání všech možností 
přerozdělení položek v rámci okruhu, který vyžaduje dodatečné výdaje.

Návrh se týká zásady používání nástroje a budou v něm uvedeny potřeby, jež je třeba uspokojit, a 
příslušná částka. Návrh může být předložen pro kterýkoli rozpočtový rok během příslušného 
rozpočtového procesu. Návrh Komise se zahrnuje do předběžného návrhu rozpočtu nebo je 
k němu připojen vhodný rozpočtový nástroj v souladu s finančním nařízením.

Rozhodnutí uvolnit prostředky z nástroje pružnosti přijímají společně obě složky rozpočtového 
orgánu v souladu s bodem 3. Dohody se dosahuje dohodovacím postupem stanoveným v části C 
přílohy II.

H. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

28. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je určen k tomu, aby poskytoval dodatečnou 
pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky strukturálních změn uvnitř modelů světového 
obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 milionů EUR (v běžných cenách) a lze jej 
financovat z jakéhokoli rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro 
předchozí rok nebo ze zrušených položek závazků z posledních dvou let, s výjimkou položek 
souvisejících s okruhem 1B finančního rámce.
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Tyto položky se zapíší do souhrnného rozpočtu Evropské unie prozatímně běžným rozpočtovým 
postupem, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky v souladu s druhým 
odstavcem.

Jestliže jsou splněny podmínky pro mobilizaci prostředků fondu, jak jsou stanoveny v příslušném 
základním právním aktu, navrhne Komise, aby se tyto prostředky použily. Rozhodnutí o uvolnění 
prostředků z fondu přijímají společně obě složky rozpočtového orgánu v souladu s bodem 3.

Současně s předložením návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu zahájí Komise 
třístranné rozhovory, případně ve zjednodušené formě, aby zajistila souhlas obou složek 
rozpočtového orgánu s potřebou použití fondu a s požadovanou částkou, a předloží oběma 
složkám rozpočtového orgánu návrh na převod příslušných rozpočtových linií.

Převody související s fondem se provedou v souladu s čl. 24 odst. 4 finančního nařízení.

Příslušné položky závazků se zapíší do rozpočtu do odpovídajících okruhů finančního rámce, 
v případě nutnosti nad stropy stanovené v příloze I.

I. Úprava finančního rámce v důsledku rozšíření

29. Přistoupí-li k Unii v období, na které se vztahuje tento finanční rámec, nové členské státy, upraví 
Evropský parlament a Rada na návrh Komise a v souladu s bodem 3 společně finanční rámec, 
aby zohlednily požadavky na výdaje vyplývající z výsledků přístupových jednání.

J. Doba platnosti finančního rámce a důsledky neexistence finančního rámce

30. Komise předloží do 1. července 2011 návrhy na nový střednědobý finanční rámec.

Jestliže se obě složky rozpočtového orgánu nedohodnou na novém finančním rámci a není-li 
stávající finanční rámec výslovně vypovězen jedním z orgánů, upraví se stropy platné pro 
poslední rok stávajícího finančního rámce v souladu s bodem 16 tak, že stropy stanovené pro rok 
2013 zůstanou zachovány ve stálých cenách. Přistoupí-li k Unii po roce 2013 nové členské státy a 
bude-li to třeba, upraví se rozšířený finanční rámec tak, aby zohledňoval výsledky přístupových 
jednání.

ČÁST II – ZDOKONALENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ORGÁNY
BĚHEM ROZPOČTOVÉHO PROCESU

A. Postup spolupráce mezi orgány

31. Orgány se dohodly na zavedení postupu pro spolupráci mezi orgány v rozpočtových 
záležitostech. Podrobnosti této spolupráce jsou uvedeny v příloze II.

B. Sestavení rozpočtu

32. Komise předkládá každý rok předběžný návrh rozpočtu odpovídající skutečným potřebám 
financování Společenství.
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Přitom bere v úvahu

a) prognózy členských států ve vztahu ke strukturálním fondům,

b) kapacitu využití rozpočtových položek ve snaze udržovat přísnou souvztažnost mezi 
položkami závazků a položkami plateb,

c) možnosti zahájení nových politik pomocí pilotních projektů nebo nových přípravných akcí 
nebo pokračování víceletých akcí, které končí, po posouzení, zda bude možné zajistit 
základní právní akt ve smyslu článku 49 finančního nařízení (definice základního právního 
aktu, nutnost základního prováděcího právního aktu a výjimky),

d) potřebu zajistit, aby každá změna výdajů ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem 
byla v souladu s požadavky rozpočtové kázně.

K předběžnému návrhu rozpočtu se přiloží výkazy činnosti s uvedením informací požadovaných 
podle čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 2 písm. d) finančního nařízení (cíle, ukazatele a údaje o 
hodnocení).

33. Orgány zajistí, aby do rozpočtu byly co nejméně zařazovány položky se zanedbatelnými 
operativními výdaji.

Obě složky rozpočtového orgánu se rovněž zavazují brát v úvahu hodnocení možností plnění 
rozpočtu, které Komise činí ve svých předběžných návrzích a též v souvislosti s plněním běžného 
rozpočtu.

Před druhým čtením v Radě zašle Komise dopis předsedovi rozpočtového výboru Evropského 
parlamentu a kopii tohoto dopisu druhé složce rozpočtového orgánu a uvede v něm své 
připomínky k proveditelnosti změn v návrhu rozpočtu přijatých Evropským parlamentem v 
prvním čtení.

Obě složky rozpočtového orgánu k těmto připomínkám přihlédnou v rámci dohodovacího 
postupu stanoveného v části C přílohy II.

V zájmu řádného finančního řízení a vzhledem k účinku hlavních změn v nomenklatuře rozpočtu 
týkajících se hlav a kapitol na odpovědnost útvarů Komise za předkládání zpráv o řízení se obě 
složky rozpočtového orgánu zavazují projednat veškeré podstatné změny s Komisí dohodovacím 
postupem.

C. Klasifikace výdajů

34. Orgány považují za povinné výdaje výdaje, které vyplývají povinně ze Smlouvy nebo z aktů 
přijatých na jejím základě.

35. Předběžný návrh rozpočtu má obsahovat návrh na klasifikaci každé nové rozpočtové položky a 
každé rozpočtové položky, u níž došlo ke změně právního základu.
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Jestliže Evropský parlament a Rada nepřijmou klasifikaci navrhovanou v předběžném návrhu 
rozpočtu, posoudí klasifikaci dotčené položky na základě přílohy III. Budou hledat shodu 
dohodovacím postupem stanoveným v části C přílohy II.

D. Maximální míra zvýšení nepovinných výdajů
v případě neexistence finančního rámce

36. Aniž je dotčen bod 13 první pododstavec, dohodly se orgány na těchto ustanoveních:

a) autonomní manévrovací prostor Evropského parlamentu pro účely čl. 272 odst. 9 čtvrtého 
pododstavce Smlouvy o ES – který má činit polovinu maximální míry – se použije od 
sestavení návrhu rozpočtu Radou v prvním čtení, včetně všech návrhů na změnu tohoto 
návrhu.

Tuto maximální míru je nutno dodržovat v ročním rozpočtu, včetně všech opravných 
rozpočtů. Aniž je dotčeno případné stanovení nové míry, zůstává ta část maximální míry, 
která nebyla využita, dostupná a může být využita při zvažování návrhů opravných 
rozpočtů.

b) aniž je dotčeno písmeno a), jestliže se v průběhu rozpočtového procesu ukáže, že 
dokončení procesu může vyžadovat dohodu o stanovení nové míry zvýšení nepovinných 
výdajů pro položky plateb nebo nové míry pro položky závazků (tyto dvě míry se mohou 
lišit), usilují orgány o dosažení dohody mezi oběma složkami rozpočtového orgánu 
dohodovacím postupem stanoveným v části C přílohy II.

E. Zahrnování finančních ustanovení do právních aktů

37. Veškeré právní akty o víceletých programech přijaté postupem spolurozhodování budou 
obsahovat ustanovení, jímž legislativní orgán stanoví finanční krytí programu.

Tato částka představuje hlavní referenční hodnotu pro rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém 
procesu.

Rozpočtový orgán a Komise, při sestavování svého předběžného návrhu rozpočtu, se zavazují, že 
se neodchýlí od této částky o více než 5 % po celou dobu trvání daného programu, pokud 
nevzniknou nové, objektivní a dlouhodobé okolnosti, pro které existují výslovné a přesné 
důvody, přičemž se berou v úvahu výsledky provádění programu, zejména na základě hodnocení. 
Žádný nárůst vyplývající z takové změny stavu nesmí překročit stávající strop pro daný okruh, 
aniž je dotčeno použití nástrojů uvedených v této dohodě.

To se netýká rozpočtových položek určených pro soudržnost přijatých postupem 
spolurozhodování a předem rozdělených podle členských států, které obsahují finanční krytí pro 
celou dobu trvání programu.

38. Právní akty týkající se víceletých programů, které nejsou přijímány postupem spolurozhodování, 
neobsahují „částku považovanou za nezbytnou“.

Jestliže si Rada přeje zavést finanční referenční částku, považuje se to za projev vůle 
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legislativního orgánu a nejsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou 
o ES. Toto ustanovení bude zmíněno ve všech právních aktech, které takovou finanční referenční 
částku obsahují.

Jestliže byla dotčená částka předmětem dohody přijaté dohodovacím postupem stanoveným ve 
společném prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. března 19751, považuje 
se za referenční částku ve smyslu bodu 37 této dohody.

39. Finanční výkaz stanovený v článku 28 finančního nařízení odráží finanční vyjádření cílů 
navrhovaného programu a zahrnuje harmonogram pro celou dobu platnosti programu. Reviduje 
se podle potřeby při sestavování návrhu předběžného rozpočtu s ohledem na stav provádění 
programu. Revidovaný výkaz se postoupí rozpočtovému orgánu při předložení předběžného 
návrhu rozpočtu a po schválení rozpočtu.

40. V rámci maximální míry růstu nepovinných výdajů uvedené v bodě 13 prvním pododstavci se 
obě složky rozpočtového orgánu zavazují, že dodrží přidělení položek závazků stanovené 
příslušnými základními právními akty pro strukturální opatření, rozvoj venkova a Evropský fond 
pro rybolov.

F. Výdaje související s dohodami o rybolovu

41. Orgány se dohodly na financování výdajů souvisejících s dohodami o rybolovu v souladu s 
pravidly stanovenými v příloze IV.

G. Financování společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)

42. U výdajů na SZBP, které jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství v 
souladu s článkem 28 Smlouvy o Evropské unii, se orgány snaží dohodovacím postupem 
stanoveným v části C přílohy II a na základě předběžného návrhu rozpočtu sestaveného Komisí 
dospět každoročně k dohodě o částce operativních výdajů, které mají být zaúčtovány do rozpočtu 
Společenství, a o rozdělení této částky mezi články rozpočtové kapitoly „SZBP“, které jsou 
navrženy ve čtvrtém odstavci tohoto bodu. Nedojde-li k dohodě, rozumí se, že Evropský 
parlament a Rada zapíší do rozpočtu částku z předchozího rozpočtu nebo částku navrženou 
v předběžném návrhu rozpočtu, podle toho, která je nižší.

Celková částka operativních výdajů SZBP se zapisuje v plném rozsahu do jediné kapitoly 
rozpočtu (SZBP) a rozděluje se mezi články této kapitoly podle návrhu uvedeného ve čtvrtém 
odstavci tohoto bodu. Tato částka má pokrývat skutečné předvídatelné potřeby, posuzované při 
sestavování předběžného návrhu rozpočtu na základě prognóz vypracovávaných každoročně 
Radou, a přiměřené rozpětí pro nepředvídané akce. Žádná částka se nezapisuje jako rezerva. 
Každý článek bude obsahovat již přijaté nástroje, nástroje plánované, ale dosud nepřijaté, a 
všechny budoucí, tj. nepředvídané nástroje, které přijme Rada během daného rozpočtového roku.

Jelikož podle finančního nařízení má Komise pravomoc převádět položky autonomně mezi 
články rozpočtové kapitoly „SZBP“, je tak zajištěna pružnost považovaná za nezbytnou pro 
rychlé provádění akcí SZBP. Pokud se částka rozpočtové kapitoly „SZBP“, během rozpočtového 

                                               
1 Úř. věst. C 89, 22.4.1975, s.1.
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roku ukáže jako nedostatečná k pokrytí nutných výdajů, budou Evropský parlament a Rada na 
návrh Komise hledat naléhavě řešení s přihlédnutím k bodu 25.

V rámci rozpočtové kapitoly SZBP mohou být články, do nichž se zapisují akce SZBP, označeny 
takto:

- operace řešení krizí, předcházení vzniku konfliktů, řešení a stabilizace, sledování a 
provádění mírového procesu a procesu zajištění bezpečnosti,

- nešíření zbraní a odzbrojování,

- naléhavá opatření,

- přípravná a následná opatření,

- zvláštní zástupci Evropské unie,

Orgány se dohodly, že pro SZBP bude během období 2007 – 2013 uvolněno alespoň 
1 740 milionů EUR a že částka pro opatření zapsaná do článku uvedeného ve třetí odrážce nesmí 
přesáhnout 20 % celkové částky rozpočtové kapitoly „SZBP“.

43. Každý rok konzultuje předsednictví Rady s Evropským parlamentem výhledový dokument Rady, 
který bude předán do 15. června předmětného roku a bude se týkat hlavních hledisek a 
strategických rozhodnutí SZBP, včetně finančních dopadů na souhrnný rozpočet Evropské unie a 
hodnocení opatření zahájených v roce n – 1. Kromě toho předsednictví Rady informuje Evropský 
parlament na společných konzultačních jednáních nejméně pětkrát za rok v rámci pravidelného 
politického dialogu o SZBP, jenž má být dojednán nejpozději na dohodovacím jednání 
před druhým čtením Rady. Účast na těchto jednáních je tato:

- Evropský parlament: předsednictva obou dotčených výborů,

- Rada: velvyslanec (předseda Politického a bezpečnostního výboru).

- Komise je do těchto jednání zapojena a účastní se jich.

Kdykoli Rada přijme rozhodnutí v oblasti SZBP, které s sebou nese výdaje, předá Evropskému 
parlamentu neprodleně a v každém případě do pěti pracovních dnů po konečném rozhodnutí 
odhad plánovaných nákladů („finanční výkaz“), zejména nákladů souvisejících s časovým 
rámcem, zaměstnanci, využitím prostorů a další infrastruktury, dopravním zařízením, potřebami 
školení a bezpečnostními opatřeními.

Komise čtvrtletně informuje rozpočtový orgán o provádění akcí SZBP a o předběžných 
finančních odhadech pro zbývající část rozpočtového roku.

ČÁST III – ŘÁDNÉ FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ EU

A. Zajištění účinné a integrované vnitřní kontroly
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finančních prostředků Společenství

44. Orgány se shodují v otázce důležitosti posílení vnitřní kontroly bez zvýšení administrativní 
zátěže, což předpokládá zjednodušení příslušných právních předpisů. Vzhledem k těmto 
skutečnostem bude u finančních prostředků podléhajícím sdílenému řízení dána přednost 
řádnému finančnímu řízení zaměřenému na kladné prohlášení o věrohodnosti. Dotčené základní 
právní akty mohou obsahovat vhodná ustanovení v tomto smyslu. Příslušné kontrolní orgány 
v členských státech zhodnotí, v rámci své posílené odpovědnosti za strukturální fondy a 
v souladu s vnitrostátními ústavními požadavky, soulad řídících a kontrolních systémů s právními 
předpisy Společenství.

Členské státy se proto zavazují předkládat každý rok shrnutí dostupných výsledků kontrol 
a prohlášení na vhodné vnitrostátní úrovni.

B. Finanční nařízení

45. Orgány souhlasí s tím, aby tato dohoda a rozpočet byly prováděny za podmínek řádného 
finančního řízení vycházejícího ze zásad hospodárnosti, účinnosti, účelnosti, ochrany finančních 
zájmů, přiměřenosti administrativních nákladů a uživatelsky příznivých postupů. Orgány učiní 
vhodná opatření, zejména ve finančním nařízení, jež je třeba přijmout dohodovacím postupem 
společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. března 1975 v tom 
duchu, který umožnil dosažení dohody v roce 2002.

C. Finanční plán

46. Komise předloží dvakrát ročně úplný finanční plán pro okruhy 1A, 2 (pro životní prostředí 
a rybolov), 3A, 3B a 4 finančního rámce, poprvé v květnu/červnu (spolu s podklady pro 
předběžný návrh rozpočtu) a podruhé v prosinci/lednu (po přijetí rozpočtu). V tomto dokumentu, 
rozděleném podle okruhů, oblastí politiky a rozpočtové linie, je třeba uvést

a) platné právní předpisy s rozlišením mezi víceletými programy a ročními akcemi:

- u víceletých programů by měla Komise uvést postup, jakým byly přijaty 
(spolurozhodování a konzultace), dobu jejich trvání, referenční částky, podíl 
vyhrazený na správní výdaje;

- u ročních akcí (pilotních projektů, přípravných akcí, agentur) a akcí financovaných na 
základě výsad Komise by Komise měla předložit víceleté odhady a (u pilotních 
projektů a přípravných akcí) rozpětí zbývající v mezích schválených stropů 
stanovených v části D přílohy II;

b) projednávané návrhy právních předpisů: projednávané návrhy Komise s odkazem na 
rozpočtovou linii (nižší hodnota), kapitolu a oblast politiky. Je třeba nalézt mechanismus 
pro aktualizaci tabulek po každém přijetí návrhu, aby mohly být vyhodnoceny finanční 
důsledky.

Komise by měla zvážit způsoby vzájemných odkazů mezi finančním plánem a svým 
legislativním plánem tak, aby se dosáhlo přesnějších a spolehlivých prognóz. U každého 
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legislativního návrhu Komise uvede, zda je zahrnut do plánu na květen až prosinec či nikoliv. 
Rozpočtový orgán je především třeba informovat o

a) veškerých nových přijatých legislativních aktech, které nebyly zahrnuty do podkladu 
vypracovaného na období od května do prosince (s uvedením příslušných částek),

b) veškerých projednávaných návrzích právních předpisů, které nebyly zahrnuty do podkladu 
vypracovaného na období od května do prosince (s uvedením příslušných částek),

c) právních předpisech předpokládaných v ročním plánu legislativní práce Komise s uvedením 
akcí, jež pravděpodobně budou mít finanční dopad (ano / ne).

V případě potřeby Komise uvede nový program vypracovaný na základě nových návrhů právních 
předpisů.

Na základě údajů předložených Komisí se v rámci každých třístranných rozhovorů provede 
hodnocení stanovené v této dohodě.

D. Agentury a evropské školy

47. Při vypracování návrhu na založení nové agentury posuzuje Komise rozpočtový dopad na 
příslušný okruh výdajů. Na základě těchto informací, a aniž jsou dotčeny legislativní postupy 
upravující zřízení této agentury, se obě složky rozpočtového orgánu zavazují dosáhnout v rámci 
spolupráce v rozpočtových záležitostech včas dohody o financování této agentury.

Obdobně se postupuje i při založení nové evropské školy.

E. Úprava strukturálních fondů,
Fondu soudržnosti, Fondu pro rozvoj venkova

a Evropského fondu pro rybolov
s ohledem na okolnosti jejich provádění

48. Budou-li nová pravidla nebo programy upravující strukturální fondy, Fond soudržnosti, Fond pro 
rozvoj venkova a Evropský fond pro rybolov přijaty až po 1. lednu 2007, zavazují se obě složky 
rozpočtového orgánu, že na návrh Komise povolí přenos přidělených částek nevyužitých v roce 
2007 do následujících let i nad příslušné stropy výdajů.

Na návrh Komise rozhodnou Evropský parlament a Rada o přenosu nevyužitých přidělených 
částek vyhrazených na rok 2007 do 1. května 2008 v souladu s bodem 3.

F. Nové finanční nástroje

49. Orgány se shodují v tom, že je nezbytné zavést mechanismy spolufinancování, aby se zvýšením 
podnětu k financování posílil pákový efekt rozpočtu Evropské unie.

Souhlasí s povzbuzením rozvoje vhodných víceletých finančních nástrojů, jež u veřejných 
a soukromých investorů působí jako katalyzátor.
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Při předložení předběžného návrhu rozpočtu podá Komise rozpočtovému orgánu zprávu 
o činnostech financovaných Evropskou investiční bankou, Evropským investičním fondem 
a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj na podporu investic do výzkumu a rozvoje, 
transevropských sítí a malých a středních podniků.
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PŘÍLOHA I

FINANČNÍ RÁMEC NA OBDOBÍ 2007 – 2013

FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013
(v milionech 
EUR - ceny z 
roku 2004))

POLOŽKY ZÁVAZKŮ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt
2007-2013

1. Udržitelný růst 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a. Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a 

zaměstnanost 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098

1b. Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

z toho: výdaje související s trhem a přímé platby 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

3a. Svoboda, bezpečnost a právo 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Občanství 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. EU jako globální hráč 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Správní náklady1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Náhrady 419 191 190 800

POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
jako procento HND 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

POLOŽKY PLATEB CELKEM 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
jako procento HND 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Dostupné rozpětí 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Strop vlastních zdrojů jako procento NHD 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Výdaje na důchody zařazené do stropu pro tento okruh jsou vypočítány jako čisté výdaje bez příspěvků zaměstnanců do příslušného systému, s limitem 500 milionů EUR v 
cenách z roku 2004 na období 2007-2013.
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PŘÍLOHA II
SPOLUPRÁCE MEZI ORGÁNY 

V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

A. Po technické úpravě finančního rámce na následující rozpočtový rok, s přihlédnutím k roční 
politické strategii předložené Komisí a před rozhodnutím Komise o předběžném návrhu 
rozpočtu, se svolá třístranné zasedání za účelem diskuse o možných prioritách pro rozpočet 
na daný rok. Náležitě se přihlíží k pravomoci orgánů a předvídatelnému vývoji potřeb 
v budoucím rozpočtovém roce a v následujících letech, pro které platí finanční rámec. 
Zároveň se přihlédne i k novým skutečnostem, které nastaly od sestavení původního 
finančního rámce a které mohou mít podstatný a trvalý finanční dopad na rozpočet 
Evropské unie.

B. Pokud jde o povinné výdaje, uvede Komise při předložení svého předběžného návrhu 
rozpočtu

a) položky související s novými nebo plánovanými právními předpisy,

b) položky vyplývající z uplatňování právních předpisů platných v době, kdy byl 
přijímán předchozí rozpočet.

Komise pečlivě odhadne finanční důsledky povinností Společenství vyplývajících z těchto 
předpisů. Podle potřeby aktualizuje své odhady v průběhu rozpočtového procesu. Poskytne 
rozpočtovému orgánu všechna potřebná odůvodnění, která si vyžádá.

Pokud to Komise považuje za nutné, může předložit oběma složkám rozpočtového orgánu 
návrh na změnu ad hoc, aby aktualizovala údaje, na nichž je založen odhad zemědělských 
výdajů v předběžném návrhu rozpočtu, nebo aby na základě nejnovějších dostupných 
informací o dohodách o rybolovu platných k 1. lednu daného rozpočtového roku opravila 
částky a jejich rozpis mezi rozpočtové položky zapsané do provozních položek 
pro mezinárodní dohody o rybolovu a mezi prostředky zapsané do rezervy.

Tento návrh na změnu musí být zaslán rozpočtovému orgánu do konce října.

Je-li předložen Radě později než jeden měsíc před prvním čtením v Evropském parlamentu, 
bere Rada zpravidla tento návrh na změnu ad hoc v úvahu při svém druhém čtení návrhu 
rozpočtu.

Před druhým čtením rozpočtu v Radě se proto obě složky rozpočtového orgánu snaží splnit 
podmínky nezbytné k tomu, aby byl návrh na změnu přijat v jediném čtení každým z 
dotčených orgánů.

C. 1. Všechny výdaje jsou předmětem dohodovacího postupu.

2. Cílem dohodovacího postupu je
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a) pokračovat v diskusi o obecném vývoji výdajů, a v tomto rámci o základních 
rysech rozpočtu pro následující rozpočtový rok s ohledem na předběžný návrh 
rozpočtu Komise,

b) zajistit dohodu mezi oběma složkami rozpočtového orgánu

- rozpočtových položkách uvedených v části B písm. a) a b), včetně těch, 
které jsou navrhovány v ad hoc návrhu na změnu zmíněném v části B,

- částkách, které mají být zapsány do rozpočtu jako nepovinné výdaje v 
souladu s bodem 40 této dohody, a

- zejména o záležitostech, u kterých se na tento postup v této dohodě 
odkazuje.

3. Postup začíná třístranným zasedáním, které se svolá včas, tak aby orgány mohly 
nalézt dohodu nejpozději ke dni stanovenému Radou pro sestavení návrhu rozpočtu.

Výsledky těchto třístranných rozhovorů jsou předmětem dohodovacího postupu mezi 
Radou a delegací Evropského parlamentu za účasti Komise.

Nerozhodne-li se během třístranných rozhovorů jinak, uskuteční se dohodovací 
jednání na tradičním setkání stejných účastníků v den stanovený Radou pro sestavení 
návrhu rozpočtu.

4. Před prvním čtením v Evropském parlamentu lze na písemný návrh Komise nebo na 
písemnou žádost předsedy rozpočtového výboru Evropského parlamentu nebo 
předsedajícího Rady ve složení pro rozpočet uspořádat nové třístranné zasedání. O 
uspořádání třístranného zasedání rozhodnou orgány po přijetí návrhu rozpočtu Rady a 
před hlasováním o změnách při prvním čtení v rozpočtovém výboru Evropského 
parlamentu.

5. Orgány pokračují v dohodovacím postupu po prvním čtení rozpočtu v obou složkách 
rozpočtového orgánu, aby dosáhly dohody o povinných a nepovinných výdajích, a 
zejména aby diskutovaly o návrhu na změnu ad hoc zmíněném v části B.

Za tímto účelem se po prvním čtení v Evropském parlamentu uspořádá třístranné 
zasedání.

Výsledky třístranných rozhovorů jsou předmětem diskuse na druhém dohodovacím 
jednání, které se koná v den druhého čtení Rady.

V případě nutnosti pokračují orgány v diskusích o nepovinných výdajích po druhém 
čtení v Radě.

6. Na těchto třístranných zasedáních vedou delegace orgánů předsedající Rady ve 



složení pro rozpočet, předseda rozpočtového výboru Evropského parlamentu a člen 
Komise odpovědný za rozpočet.

7. Každá složka rozpočtového orgánu přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že 
jsou výsledky dosažené v rámci dohodovacího postupu respektovány během celého 
rozpočtového procesu.

D. Aby Komise mohla včas posoudit proveditelnost změn zamýšlených rozpočtovým 
orgánem, kterými se zavádí nové přípravné akce nebo pilotní projekty nebo se prodlužují 
probíhající akce nebo projekty, uvědomí obě složky rozpočtového orgánu Komisi do 
poloviny června o svých záměrech v tomto ohledu tak, aby k prvnímu projednání mohlo 
dojít už na dohodovacím jednání při prvním čtení v Radě. Další kroky dohodovacího 
postupu stanovené v části C a ustanovení o proveditelnosti obsažená v bodě 36 této dohody 
se rovněž použijí.

Orgány navíc souhlasí s omezením celkové částky rozpočtových položek vyhrazených na 
pilotní režimy na 40 milionů EUR v každém rozpočtovém roce. Souhlasí také s omezením 
celkové částky vyhrazené pro rozpočtové položky určené na nové přípravné akce na 50 
milionů EUR v každém rozpočtovém roce a na 100 milionů EUR celkem v případě 
položek, které jsou v současné době předmětem závazků na přípravné akce.
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PŘÍLOHA III
KLASIFIKACE VÝDAJŮ

OKRUH 1 Udržitelný růst

1A Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
Nepovinné 

výdaje 
(NV)

1B Soudržnost pro růst a zaměstnanost NV
OKRUH 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi NV

S výjimkou:
Výdaje společné zemědělské politiky, které se týkají tržních 

opatření a přímých podpor včetně tržních opatření v oblasti 
rybolovu a dohod o rybolovu uzavřených se třetími 
stranami

Povinné 
výdaje 
(PV)

OKRUH 3 Občanství, svoboda, bezpečnost a právo NV
3A Svoboda, bezpečnost a právo NV
3B Občanství NV

OKRUH 4 EU jako globální hráč NV
S výjimkou:
Výdajů vyplývajících z mezinárodních smluv, které EU uzavřela 

se třetími stranami PV

Příspěvků mezinárodním organizacím nebo orgánům PV
Příspěvků do fondu úvěrových záruk PV

OKRUH 5 Správní náklady NV
S výjimkou: 
Důchodů a odchodného PV
Náhrad a různých příspěvků v souvislosti se skončením 

služebního poměru PV

Soudních výloh PV
Náhrady škody PV

OKRUH 6 Vyrovnávací platby PV





PŘÍLOHA IV
FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ

VYPLÝVAJÍCÍCH Z DOHOD O RYBOLOVU

A. Výdaje týkající se dohod o rybolovu jsou financovány ze dvou položek pro oblast rybolovu 
(podle nomenklatury rozpočtu založené na činnostech):

a) mezinárodní dohody o rybolovu (11 03 01),

b) příspěvky mezinárodním organizacím (11 03 02).

Všechny částky týkající se dohod a protokolů, které jsou v platnosti k 1. lednu daného 
rozpočtového roku, se zapisují do okruhu 11 03 01. Částky týkající se všech nových nebo 
obnovitelných dohod, které vstupují v platnost po 1. lednu daného rozpočtového roku, 
budou přiřazeny do okruhu 40 02 41 02 – Rezervy/Rozlišené položky (povinné výdaje).

B. Na návrh Komise v dohodovacím postupu stanoveném v části C přílohy II se Evropský 
parlament a Rada budou snažit dohodnout na částce, která má být zapsána do rozpočtových 
okruhů a do rezervy.

C. Komise se zavazuje, že bude Evropský parlament pravidelně informovat o přípravě a 
průběhu jednání, včetně rozpočtového dopadu.

V průběhu legislativního procesu týkajícího se dohod o rybolovu se orgány zavazují, že 
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby všechny postupy byly provedeny co nejrychleji.

Jestliže se ukáže, že jsou rozpočtové položky přidělené pro dohody o rybolovu (včetně 
rezervy) nedostatečné, poskytne Komise rozpočtovému orgánu informace potřebné k 
výměně názorů formou třístranných rozhovorů, případně zjednodušených, o příčinách této 
situace a o opatřeních, která mohou být přijata zavedenými postupy. V případě potřeby 
Komise navrhne vhodná opatření.

Komise předkládá čtvrtletně rozpočtovému orgánu podrobné informace o provádění 
platných dohod a předběžné finanční odhady pro zbývající část rozpočtového roku.
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PROHLÁŠENÍ

1. PROHLÁŠENÍ KOMISE K VYHODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ INTERINSTITUCIONÁLNÍ 
DOHODY

K bodu 7 interinstitucionální dohody vypracuje Komise zprávu o fungování 
interinstitucionální dohody do konce roku 2009 a v případě potřeby předloží příslušné návrhy.

2. PROHLÁŠENÍ K BODU 27 INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY

V rámci ročního rozpočtového procesu informuje Komise rozpočtový orgán o výši částky 
dostupné pro nástroj pružnosti uvedený v bodě 27 interinstitucionální dohody.

S každým rozhodnutím o mobilizaci nástroje pružnosti převyšujícím částku 200 milionů EUR 
je spojeno rozhodnutí o přenosu.

3. PROHLÁŠENÍ O PŘEZKUMU FINANČNÍHO RÁMCE

1. V souladu se závěry ze zasedání Evropské rady byla Komise vyzvána k provedení 
komplexního hloubkového přezkumu zaměřeného na všechny aspekty výdajů EU, včetně 
společné zemědělské politiky, a zdrojů, včetně úlevy pro Spojené království, a k následnému 
podání zprávy v letech 2008/2009. Tento přezkum bude vycházet z posouzení fungování 
interinstitucionální dohody. Evropský parlament se bude na přezkumu podílet ve všech jeho 
etapách na základě těchto ustanovení:

- během etapy šetření po předložení přezkumu Komisí se zajistí, aby s Evropským 
parlamentem probíhala náležitá diskuse na základě obvyklého politického dialogu mezi 
orgány a aby se řádně zohlednila stanoviska Evropského parlamentu;

- v souladu se závěry z prosince roku 2005 „může Evropská rada rozhodovat o všech 
otázkách dotčených přezkumem“. Evropský parlament bude plně zapojen do všech 
formálních následujících kroků v souladu s příslušnými postupy a v souladu s jeho 
zavedenými právy.

2. Komise se zavazuje, že jakožto subjekt účastnící se procesu konzultace a reflexe vedoucího 
k přezkumu vyvolá důkladnou výměnu názorů, kterou povede s Evropským parlamentem při 
rozboru situace. Komise zároveň bere na vědomí záměr Evropského parlamentu uspořádat 
konferenci zástupců Evropského parlamentu a parlamentů členských států s cílem přezkoumat 
systém vlastních zdrojů. Komise zváží výsledky takové konference jako příspěvek 
k uvedenému konzultačnímu procesu. Rozumí se, že návrhy Komise budou předkládány zcela 
v rámci její vlastní odpovědnosti.

4. PROHLÁŠENÍ K DEMOKRATICKÉ KONTROLE A PROVÁZANOSTI VNĚJŠÍCH AKCÍ

Evropský parlament, Rada a Komise uznávají, že je nutné racionalizovat různé nástroje pro 
vnější akce. Zároveň se shodují v otázce, že tato racionalizace nástrojů provedená posílením 
provázanosti akcí Evropské unie a jejich schopnosti reagovat by neměla ovlivnit pravomoc 
ani legislativního orgánu – především v jeho politické moci rozhodovat o strategických 
otázkách – ani rozpočtového orgánu. Znění příslušných právních předpisů by mělo odrážet 
uvedené zásady a případně zahrnovat obsah politiky a orientační rozdělení zdrojů a podle 
potřeby i doložku o přezkumu, zaměřeném na vyhodnocení provádění právních předpisů, po 
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uplynutí nejvýše tří let.

V souladu se základními právními akty přijatými postupem spolurozhodování Komise 
systematicky informuje a konzultuje Evropský parlament a Radu a zasílá jim předlohy 
strategických dokumentů týkajících se země, regionu a tématu.

Jestliže Rada rozhodne o změně statusu potenciálních kandidátských zemí na předvstupní 
kandidátské země během doby platnosti interinstitucionální dohody, reviduje Komise 
orientační víceletý rámec podle článku 4 nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci, aby zohlednila požadavky na výdaje spojené s touto změnou statusu, a výsledky 
revize sdělí Evropskému parlamentu a Radě.

Komise v předběžném návrhu rozpočtu předloží nomenklaturu, na jejímž základě zajistí 
výsady rozpočtového orgánu ve vztahu k vnějším akcím.

5. PROHLÁŠENÍ KOMISE K DEMOKRATICKÉ KONTROLE A PROVÁZANOSTI 
VNĚJŠÍCH AKCÍ

Komise se zavazuje, že bude s Evropským parlamentem a Radou pravidelně projednávat 
obsah předlohy strategických dokumentů týkajících se země, regionu a tématu a řádně 
zohlední stanovisko Evropského parlamentu při realizaci strategií.

Daný dialog zahrne debatu o přechodném období pro případné kandidáty, kteří chtějí získat 
předvstupní status, během doby platnosti interinstitucionální dohody.

6. PROHLÁŠENÍ K REVIZI FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ

V rámci revize finančního nařízení se orgány zavazují zdokonalit plnění rozpočtu a ve vztahu 
k občanům zvýšit viditelnost finančních prostředků Společenství a užitek z nich, aniž by byl 
zpochybněn pokrok dosažený přepracováním finančního nařízení v roce 2002. Orgány budou 
během závěrečné etapy jednání o revizi finančního nařízení a prováděcích pravidel k němu 
usilovat i o vytvoření náležité rovnováhy mezi ochranou finančních zájmů, zásadou 
přiměřenosti správních výdajů a uživatelsky příznivými postupy.

Revize finančního nařízení bude provedena na základě upraveného návrhu Komise v souladu 
s dohodovacím postupem zavedeným společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady 
a Komise ze dne 4. března 1975 v tom duchu, který umožnil dosažení dohody v roce 2002. 
Orgány také usilují o úzkou a konstruktivní spolupráci mezi sebou při rychlém přijímání 
prováděcích pravidel, aby se zjednodušily postupy pro čerpání finančních prostředků za 
současného zabezpečení vysokého stupně ochrany finančních zájmů Společenství.

Evropský parlament a Rada jsou pevně odhodlány uzavřít jednání o finančním nařízení tak, 
aby mohlo pokud možno vstoupit v platnost dnem 1. ledna 2007.

7. PROHLÁŠENÍ KOMISE K REVIZI FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ

Při revidování finančního nařízení se Komise zavazuje, že



4/376

- bude informovat Evropský parlament a Radu formou návrhu právního aktu, který 
považuje za nezbytný k tomu, aby se upustilo od ustanovení finančního nařízení, a své 
kroky zdůvodní,

- zajistí, aby se u významných legislativních návrhů a jejich podstatných změn provádělo 
pravidelně posouzení dopadu na právní předpisy a přitom se brala v úvahu zásada 
subsidiarity a proporcionality.

8. PROHLÁŠENÍ K NOVÝM FINANČNÍCH NÁSTROJŮM

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi a Evropskou investiční banku (EIB), aby ve 
svých oblastech pravomoci předložily návrhy

- v souladu se závěry ze zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 na zvýšení kapacity 
EIB poskytovat úvěry a záruky na výzkum a vývoj až do výše 10 miliard EUR v období 
2007 – 2013 za přispění EIB až do výše 1 miliardy EUR z rezerv na financování při 
sdílení rizika.

- na posílení nástrojů ve prospěch transevropských sítí a malých a středních podniků 
přibližně do výše úhrnné částky úvěrů 20 mld. EUR a záruk 30 miliard EUR za přispění 
EIB až do výše 0,5 miliardy EUR z rezerv (transevropské sítě) a do výše 
1 miliardy EUR (konkurenceschopnost a inovace).

9. PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU K DOBROVOLNÉ MODULACI

Evropský parlament bere na vědomí závěry Evropské rady z prosince roku 2005 týkající se 
dobrovolné modulace výdajů souvisejících s trhem a přímých plateb společné zemědělské 
politiky na rozvoj venkova do výše 20 % a snížení výdajů souvisejících s trhem. Po vymezení 
podrobností těchto modulací v příslušných právních aktech Komisí bude Evropský parlament 
posuzovat proveditelnost daných ustanovení ve vztahu k zásadám EU, jako například 
pravidlům hospodářské soutěže a k dalším pravidlům. Evropský parlament si v současné době 
vyhrazuje právo zaujmout k výsledku procesu své stanovisko. Evropský parlament je toho 
názoru, že je vhodné posuzovat spolufinancování zemědělství v rámci přezkumu v letech 
2008–2009.

10. PROHLÁŠENÍ KOMISE K DOBROVOLNÉ MODULACI

Komise bere na vědomí bod 62 závěrů ze zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 
opravňující členské státy k převedení dodatečných částek pro výdaje související s trhem a 
přímé platby společné zemědělské politiky na rozvoj venkova až do maximální výše 20 % 
z částek, jež jim vzniknou v důsledků výdajů souvisejících s trhem a s přímými platbami.

Při vymezování podrobností této modulace v příslušných právních aktech bude Komise 
usilovat o umožnění dobrovolné modulace a zároveň se bude snažit zajistit, aby se do daného 
mechanismu promítla pokud možno nejpřesněji základní pravidla upravující politiku rozvoje 
venkova.

11. PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU K SÍTI NATURA 2000

Evropský parlament vyjadřuje obavy ze závěrů ze zasedání Evropské rady v prosinci roku 
2005 týkající se snížení výdajů společné zemědělské politiky na rozvoj venkova a jeho 
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dopadu na spolufinancování sítě Natura 2000 Společenstvím. Vyzývá Komisi, aby posoudila 
důsledky předmětných ustanovení před předložením nových návrhů. Evropský parlament 
považuje za žádoucí, aby byla dána přednost začlenění sítě Natura 2000 do strukturálních 
fondů a rozvoje venkova. Jakožto subjekt, který je součástí zákonodárné moci, si v současné 
době vyhrazuje právo zaujmout k výsledku procesu své stanovisko.

12. PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU K SOUKROMÉMU 
SPOLUFINANCOVÁNÍ A K DPH VE VZTAHU K SOUDRŽNOSTI PRO RŮST A 
ZAMĚSTNANOST

Evropský parlament bere na vědomí závěry ze zasedání Evropské rady v prosinci roku 2005 
týkající se přechodného používání pravidla n + 3 pro automatické zrušení závazku. Evropský 
parlament vyzývá Komisi, aby při stanovení podrobností pro uplatňování tohoto pravidla 
v příslušných právních aktech zajistila společná pravidla platná pro soukromé 
spolufinancování a DPH ve vztahu k soudržnosti pro růst a zaměstnanost.

13. PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU K FINANCOVÁNÍ V OBLASTI 
SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

Evropský parlament je toho názoru, že při sestavování předběžného návrhu rozpočtu by 
Komise měla pečlivě odhadnout plánované činnosti v oblasti svobody, bezpečnosti a práva 
a že financování příslušných činností je třeba projednat v rámci postupů zakotvených 
v příloze II interinstitucionální dohody.

_______________
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Décision du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de modification de 
l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2008/2320(ACI)) -
Rapport Jo Leinen (Edition provisoire)

Le Parlement européen,

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1, et en particulier son 
point 25,

– vu le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière, présenté par la Commission (COM(2008)0834),

– vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur un projet de modification de l'accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2,

– vu l'article 120, paragraphe 1, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0509/2008),

A. considérant que la commission des budgets recommande d'approuver la modification proposée 
de l'accord interinstitutionnel précité du 17 mai 2006,

B. considérant que la modification proposée ne soulève aucun problème en liaison avec les traités 
et le règlement du Parlement, 

1. approuve la modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière (2007-2013), annexée à la présente décision;

2. charge son Président de transmettre, pour information, la présente décision et son annexe au 
Conseil et à la Commission.

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2008)0618.



CM\779820XM.doc 7/376 PE423.766v01-00

XM



ANNEXE
Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'évolution récente du prix des denrées alimentaires et des produits de base suscite des 
préoccupations, en particulier quant à son incidence pour les pays en développement. La 
Commission a proposé de créer une nouvelle facilité de réponse rapide à la flambée des 
prix alimentaires dans les pays en développement1, et les deux branches de l'autorité 
budgétaire, lors de la réunion de concertation tenue le 21 novembre 2008, sont convenues 
de financer cette facilité en partie sur la réserve pour aides d'urgence.

(2) Le montant encore disponible au titre de la réserve pour aides d'urgence pour l'année 2008 
étant insuffisant pour couvrir les besoins de la facilité alimentaire, il convient de 
l'augmenter de sorte que la réserve puisse contribuer au financement de cette facilité 
alimentaire.

(3) Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il convient de porter le montant de la 
réserve pour aides d'urgence à 479 218 000 EUR en prix courants, à titre exceptionnel et 
uniquement pour l'année 2008.

(4) Le point 25 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière devrait donc être modifié en conséquence,

DÉCIDENT:

Au point 25, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa: 

"Ce montant est exceptionnellement porté à 479 218 000 EUR pour l'année 2008 en prix courants."

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2008.

Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission
Le Président Le Président Le Président

                                               
1 COM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2006 o institucionálních aspektech 
schopnosti Evropské unie začlenit nové členské státy (2006/2226(INI)) - Zpráva Alexandera 
Stubba

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii,

- s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v červnu 1993 v Kodani, 
v prosinci 1995 v Madridu, v prosinci 1997 v Lucemburku, v červnu 2003 v Soluni a 
v prosinci 2004, v červnu 2005 a v červnu 2006 v Bruselu,

- s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

- s ohledem na strategický dokument o rozšíření 2005, který vypracovala Komise 
(KOM(2005)0561),

- s ohledem na své usnesení ze dne 12. ledna 2005 ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu1,

- s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2005 k zahájení jednání s Tureckem2,

- s ohledem na vyjednávací rámce pro Turecko a Chorvatsko, který přijala Rada dne 3. října 
2005,

- s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 k období reflexe: struktura, témata a kontext 
pro hodnocení diskuse o Evropské unii3,

- s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2006 ke strategickému dokumentu o rozšíření 
20054, který vypracovala Komise,

- s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2006 k dalším krokům v období reflexe a 
analýzy budoucnosti Evropy5,

- s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2006 k pokroku Turecka na cestě k přistoupení6,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0393/2006),

vzhledem k tomu, že

A. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.20. června 2003 nabídla zemím západního 
Balkánu jasnou evropskou perspektivu s tím, že konečným cílem je členství v Unii (agenda ze 
Soluně),

                                               
1 Úř.věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Úř.věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
4 Přijaté texty, P6_TA(2006)0096.
5 Přijaté texty, P6_TA(2006)0263.
6 Přijaté texty, P6_TA(2006)0381.
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B. Evropská rada na zasedání ve dnech 16.17. června 2005 potvrdila svůj závazek k plnému 
uplatňování agendy ze Soluně a na zasedání ve dnech 15.16. června 2006 potvrdila svůj 
záměr dodržet stávající závazky v oblasti rozšíření učiněné zemím jihovýchodní Evropy 
(zemím, s nimiž probíhají přístupová jednání, tj. Turecku a Chorvatsku, dále pak Bývalé 
jugoslávské republice Makedonii jako kandidátské zemi a konečně zemím západního Balkánu 
jako potenciálním kandidátským státům), přičemž zdůraznila potřebu zajistit, aby Unie „byla 
po rozšíření politicky, finančně a institucionálně funkční“,

C. Rada oficiálně zahájila přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem dne 3. října 2005,

D. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 15.16. prosince 2005 udělila Bývalé jugoslávské 
republice Makedonii status kandidátské země,

E. plnění všech kodaňských kritérií bylo od roku 1993 základem pro přistoupení k EU, a tak by 
tomu mělo být i v případě přistoupení v budoucnu,

F. kodaňská kritéria jako důležitý faktor zmiňují rovněž „schopnost Unie absorbovat nové členy 
při zachování tempa evropské integrace“,

G. se ve vztahu k rozšiřování následujícímu po přistoupení Bulharska a Rumunska diskutuje ve 
stále větší míře o institucionální schopnosti Unie začlenit nové členské státy,

H. Evropský parlament ve svém výše zmíněném usnesení ke strategickému dokumentu 
o rozšíření 2005 vyzval Komisi, aby do konce roku 2006 předložila zprávu nastiňující zásady, 
na kterých je absorpční schopnost Unie založena,

I. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 15.16. června 2006 rozhodla, že „rychlost 
rozšiřování musí brát v potaz absorpční schopnost Unie“ a že na základě zprávy „o všech 
závažných aspektech týkajících se absorpční kapacity Unie“, kterou Komise předloží společně 
se svou výroční zprávou o rozšíření a přístupovém procesu, proběhne v prosinci 2006 diskuse 
„o všech aspektech dalšího rozšiřování, včetně schopnosti Unie absorbovat nové členy a 
dalších způsobů zlepšení kvality procesu rozšiřování na základě doposud nashromážděných 
kladných zkušeností“,

J. podle Evropské rady by se tato zpráva měla „také zabývat otázkou, jak rozšiřování vnímají 
občané v současnosti a jak jej budou vnímat v budoucnu, a měla by vzít v potaz potřebu 
proces rozšiřování dostatečně vysvětlit veřejnosti v rámci Unie“,

K. Evropská rada na svém zasedání ve dnech 16.–17. prosince 2004 v Bruselu prohlásila, že 
„přístupová jednání, která mají být teprve zahájena s kandidátskými zeměmi, jejichž 
přistoupení by mohlo mít podstatné finanční důsledky, mohou být ukončena pouze 
po stanovení finančního rámce pro období od roku 2014 společně s případnými navazujícími 
finančními reformami“,

L. pojem „schopnost začlenění“ s sebou nese výzvu přizpůsobit EU tak, aby byla schopna 
pojmout nové členy; tato výzva zůstává v současnosti nevyřešena zejména poté, co byla ve 
Francii a Nizozemsku odmítnuta Ústavní smlouva, neboť tato smlouva by umožnila efektivní 
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a demokratické fungování Evropské unie s tím, že výzva týkající se finančních zdrojů na své 
řešení dosud čeká,

M. probíhá debata o tzv. absorpční schopnosti Unie v kontextu budoucího rozšiřování,

N. jak prohlásil předseda Komise před Evropským parlamentem, věří, že jakémukoli dalšímu 
rozšíření by mělo předcházet dosažení nového institucionálního uspořádání, a vyjádřil naději, 
že tohoto institucionálního uspořádání, stanoveného Evropskou radou ve dnech 15.16. 
června 2006, lze dosáhnout do konce roku 2008, což by Unii umožnilo respektovat své 
závazky vůči zemím, s nimiž probíhají jednání, a zemím, jimž otevřela perspektivu členství,

O. pro zachování tempa evropské integrace je nutné především institucionální uspořádání tohoto 
druhu, jak uvedly hlavy států a vlád na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993,

1. upozorňuje, že rozšiřování Unii spíše posílilo, podpořilo její hospodářský růst, upevnilo její 
roli ve světě a podnítilo vývoj nových politik EU;

2. připomíná, že pojem „absorpční schopnost“ se formálně objevil poprvé v roce 1993, kdy 
Evropská rada na svém zasedání v Kodani uznala, že vedle politických a ekonomických 
kritérií, které musí kandidátské země splnit před přistoupením k Unii, „důležitý faktor 
v obecném zájmu jak Unie, tak kandidátských zemí“ představuje rovněž „schopnost Unie 
absorbovat nové členy při zachování tempa evropské integrace“;

3. připomíná, že ačkoli každé rozšíření Unie přineslo změny v jejím institucionálním, politickém 
a finančním rámci, takovéto změny nepostačovaly k zachování efektivity rozhodování Unie;

4. domnívá se, že termín „absorpční schopnost“ odpovídajícím způsobem nesděluje myšlenku, 
kterou se snaží vyjádřit, jelikož EU žádným způsobem své členy neabsorbuje, a proto 
navrhuje, aby bylo toto vyjádření změněno na „schopnost začlenění“, která věrněji odráží 
charakter členství v EU;

5. zdůrazňuje, že „schopnost začlenění“ není novým kritériem platným pro kandidátské země, 
nýbrž podmínkou pro úspěch rozšíření a prohloubení procesu evropské integrace; 
odpovědnost za zlepšení „schopnosti začlenění“ spočívá na Unii, nikoli na kandidátských 
zemích;

6. domnívá se, že z pojmu „schopnost začlenění“ vyplývá, že po rozšíření

- budou evropské orgány a instituce schopny řádně fungovat a efektivně a demokraticky 
přijímat rozhodnutí v souladu se svými specifickými postupy,

- budou finanční zdroje Unie dostačovat k přiměřenému financování jejích aktivit,

- bude Unie schopna úspěšně rozvíjet své politiky a dosahovat svých cílů za účelem 
realizace svého politického projektu;

7. domnívá se, že k zajištění své schopnosti začlenění musí Unie učinit rozhodnutí ohledně 
rozsahu a podstaty reforem, které je zapotřebí provést před jakýmkoli dalším rozšířením; v 
tomto ohledu musí být vyhodnocena všechna stadia procesu rozšíření, přičemž se zohlední 
možný vliv, který budou na její institucionální, finanční a rozhodovací schopnosti mít nové 
členské země;
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8. připouští, že se Unie v současnosti potýká s obtížemi dostát závazkům vůči zemím 
jihovýchodní Evropy, neboť stávající institucionální, finanční a politická struktura Unie není 
pro další rozšíření vyhovující a je potřeba ji zlepšit;

Institucionální aspekty schopnosti začlenění

9. zdůrazňuje, že před jakýmkoli dalším rozšířením je stěžejní reforma Evropské unie, která jí 
umožní fungovat efektivnějším, průhlednějším a demokratičtějším způsobem; v této 
souvislosti si jakékoli další rozšíření vynutí následující institucionální reformy:

a) přijetí nového systému hlasování kvalifikovanou většinou, který zvyšuje schopnost 
Rady přijímat rozhodnutí;

b) výrazné rozšíření záležitostí, kterých se týká hlasování kvalifikovanou většinou;

c) výrazné rozšíření účasti Evropského parlamentu, pokud jde o rozpočtovou a legislativní 
oblast, a to naroveň Radě;

d) úprava systému rotace předsednictví Evropské rady a Rady;

e) vznik postu ministra zahraničních věcí;

f) další změny ve složení Komise nad rámec změn, které již stanovila Niceská smlouva;

g) posílení role předsedy Komise i jeho demokratické legitimity prostřednictvím volby 
Evropským parlamentem; 

h) rozšíření soudní pravomoci Soudního dvora na všechny oblasti činností Unie, včetně 
sledování, jak jsou dodržována základní práva;

i) vytvoření mechanismů pro zapojení národních parlamentů do kontroly činnosti Unie;

j) zlepšení opatření v oblasti pružnosti jako odpověď na větší pravděpodobnost toho, že ne 
všechny členské státy jsou ochotny či schopny uplatňovat ve stejnou dobu určité 
politiky;

k) úprava postupu pro změnu Smluv tak, aby byl zjednodušen, zefektivněn a aby byl 
posílen jeho demokratický charakter a průhlednost;

l) potlačení „pilířové struktury“ a její nahrazení jedinou entitou, která bude mít jednotnou 
strukturu a jednu právnickou osobu;

m) přijetí ustanovení umožňujícího členským státům z Evropské unie vystoupit;

n) jasná definice hodnot, na kterých je Unie založena, i jejích cílů;

o) jasná definice kompetencí Unie a zásad, podle kterých se řídí její činnost a její vztahy s 
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členskými státy;

p) posílení průhlednosti rozhodovacího procesu Unie, a to prostřednictvím veřejné 
kontroly činnosti Rady tehdy, kdy Rada jedná jako složka legislativního orgánu;

q) jasná definice a zjednodušení nástrojů, s jejichž pomocí Unie vykonává své 
kompetence;

zdůrazňuje, že Ústavní smlouva všechny tyto reformy již obsahuje a že pokud by vstoupily v 
platnost, bylo by umožněno řádné fungování rozšířené Unie a zajištěna její schopnost přijímat 
rozhodnutí efektivním a demokratickým způsobem;

Další významná hlediska schopnosti začlenění

10. poukazuje na to, že vedle nezbytných institucionálních reforem si další rozšíření Unie vynutí 
změny také v jiných důležitých aspektech její struktury, jako například:

a) přijetí Listiny základních práv Evropské unie a zlepšení politik opírajících se o solidaritu 
mezi členskými státy;

b) přezkoumání jejího finančního rámce, např. ohledně jejího systému financování, tak, aby 
jej přizpůsobila novým potřebám rozšířené Unie, přičemž bude stavět na „rozsáhlém a 
vyčerpávajícím přezkumu“ finančního rámce 2007–2013, který je podle usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových 
prostředcích rozšířené Unie 2007–20131 a v ustanoveních interinstitucionální dohody 
o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení ze dne 17. května 20062 již naplánován 
na období 2008/2009;

c) nové vymezení několika jejích politik, z nichž některé byly vytvořeny před 50 lety, 
takovým způsobem, aby jí umožnily uskutečňovat lisabonskou strategii, posilovat svou 
schopnost působit na mezinárodní scéně a přizpůsobit se novým výzvám, kterým 
mnohem větší a různorodější Unie v globalizovaném světě čelí;

d) posílení evropské politiky sousedství, jejímž cílem je poskytnout vhodný nástroj 
pro vybudování vzájemně výhodných vztahů s těmi evropskými zeměmi, které 
v nejbližší době nemají perspektivu přistoupení, neboť nesplňují podmínky členství, 
případně vstoupit nechtějí;

11. zdůrazňuje, že výše zmíněné reformy musejí jít ruku v ruce se snahami zvýšit podíl 
veřejnosti, která s rozšířením souhlasí, a připomíná odpovědnost evropských politických 
vůdců za vysvětlení veřejnosti, jaké jsou cíle a společné výhody rozšíření a sjednocení 
Evropy; podporuje Komisi při jejím úsilí využít „širokou škálu cest, jak informovat o své 
politice rozšíření a jak bojovat proti mylným představám za pomoci důkazů“, jak uvádí výše 
uvedený strategický dokument o rozšíření 2005;

12. opakuje však, že jakékoli rozhodnutí EU o přijetí nového členského státu je přijímáno v rámci 
postupu, který zahrnuje mnohé ochranné prvky, totiž jednohlasné rozhodování všech 
členských států o zahájení i uzavření přístupových rozhovorů, schválení Evropským 

                                               
1 Úř. věst. C 124 E, 25.5.2006, s. 373.
2 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
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parlamentem a ratifikaci každé smlouvy o přistoupení ze strany všech členských států;

13. upozorňuje, že podpis Smlouvy o přistoupení vládami členských států v každém případě 
znamená jasný závazek těchto vlád jednat náležitým způsobem a zabezpečit, aby byl proces 
ratifikace dané smlouvy přiveden ke zdárnému konci v souladu s platnými postupy v každé 
zemi;

14. je toho názoru, že souhlas Evropského parlamentu, který Rada potřebuje k tomu, aby mohla 
postupovat podle článku 49 Smlouvy o EU o přistupování nových členských států, by se měl 
vztahovat na rozhodnutí zahájit přístupová jednání i na jejich uzavření;

Závěry

15. potvrzuje svůj závazek k rozšíření jako k historické příležitosti jak zajistit mír, bezpečnost, 
demokracii a právní stát i ekonomický růst a prosperitu v Evropě; potvrzuje svoje 
přesvědčení, že rozšiřování Unie musí jít ruku v ruce s jejím prohlubováním, pokud nemají 
být ohroženy cíle evropského integračního procesu;

16. zdůrazňuje, že Unie musí být schopna včas přizpůsobit svou institucionální, finanční 
a politickou strukturu tak, aby nezapříčinila nečekaná zdržení v přistoupení kandidátských 
zemí, jakmile bude prokázáno, že plní všechny podmínky členství;

17. potvrzuje, že Niceská smlouva nepředstavuje postačující základ pro další rozšiřování;

18. potvrzuje svoji podporu Ústavní smlouvě, jež nabízí řešení většiny reforem, které EU 
potřebuje ke splnění svých současných závazků k rozšíření, a jež představuje konkrétní 
podobu vztahu mezi prohlubováním a rozšiřováním, a varuje, že jakákoli snaha podporovat 
postupné provádění částí ústavního balíčku opatření může podkopat globální kompromis, na 
kterém stojí;

19. bere na vědomí harmonogram stanovený Evropskou radou konanou ve dnech 15.16. června 
2006 ohledně hledání řešení ústavní krize nejpozději v průběhu druhého pololetí 2008;

20. potvrzuje svůj závazek co nejrychleji dosáhnout nového institucionálního uspořádání 
Evropské unie, a v každém případě dříve, než budou občané Unie vyzváni k odevzdání svého 
hlasu v evropských volbách v roce 2009 tak, aby Unie dostála svým závazkům vůči 
kandidátským zemím a byla připravena je přijmout za členské státy;

o

o o
21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám 

členských států, parlamentům a vládám Turecka, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky 
Makedonie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, prozatímním institucím 
samosprávy v Kosovu a Misi Spojených národů v Kosovu.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. března 2006 o evropských politických 
stranách (2005/2224(INI)) - Zpráva Joa Leinena 

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 191 Smlouvy o založení Evropského společenství a čl. 12 odst. 2 
Listiny základních práv Evropské unie a dále na čl. 6 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii,

- s ohledem na čl. I-46 odst. 4 Smlouvy o Ústavě pro Evropu,

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 
4. listopadu 2003 o pravidlech pro politické strany na evropské úrovni a jejich 
financování1, zejména na článek 12 tohoto nařízení (dále jen „nařízení“),

- s ohledem na zprávu generálního tajemníka předsednictvu ze dne 21. září 2005 
k financování politických stran na evropské úrovni podle článku 15 rozhodnutí 
předsednictva ze dne 29. března 2004 s prováděcími pravidly k nařízení2,

- na základě článku 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0042/2006),

A. vzhledem k tomu, že další rozvoj demokratické Unie blízké občanům je základní 
podmínkou proto, aby občané souhlasili s dalšími kroky evropské integrace, a tedy 
že uskutečnění evropské demokracie musí mít vysokou prioritu,

B. vzhledem k tomu, že politické strany, včetně evropských politických stran, představují 
jeden ze základních prvků při budování evropského politického prostoru a jsou prospěšné 
pro demokracii na evropské úrovni,

C. vzhledem k tomu, že politické strany hrají důležitou úlohu při podpoře demokratických 
hodnot, jako je svoboda, tolerance, solidarita a rovnoprávnost mužů a žen,

D. vzhledem k tomu, že hlubší zamyšlení nad budoucností Evropy vyžaduje rozsáhlý dialog 
s občany a politické strany na evropské úrovni při tom musí hrát klíčovou roli,

E. vzhledem k tomu, že v mnoha státech Unie jsou politické strany ve svých úlohách, 
kterými je poskytování politických informací a vytváření veřejného mínění, podporovány 
z veřejných prostředků,

F. vzhledem k tomu, že se politické rodiny sdružily jako evropské politické strany a jejich 
práce je podporována z prostředků Společenství,

G. vzhledem k tomu, že veřejné financování politických stran na úrovni Unie je 
uskutečňováno podle článku 191 Smlouvy,

                                               
1 Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
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H. vzhledem k tomu, že evropské politické strany si nesmějí vytvářet rezervy z úspor 
prostředků vyplácených v rámci grantu nebo z úspor svých vlastních zdrojů a vzhledem 
k tomu, že pokud z rozvahy vyplývá, že hospodaření stran skončilo s přebytkem 
prostředků (ziskem), odečítá se výše přebytku od konečné částky grantu,

I. vzhledem k tomu, že vydáním nařízení byl učiněn první krok k vytvoření právního rámce 
pro evropské politické strany,

J. vzhledem k tomu, že v souvislosti s příští úpravou financování politických stran 
na evropské úrovni přednesly politické strany řadu požadavků1,

K. vzhledem k tomu, že generální tajemník Evropského parlamentu předložil zprávu 
o uplatňování nařízení,

L. vzhledem k tomu, že smyslem nařízení o veřejném financování stran není znesnadnit či 
dokonce znemožnit vytvoření rezervních fondů evropských politických stran z vlastních 
prostředků (finančních darů, členských příspěvků, odměn za práci) a že mají pouze 
zakázáno vytvářet si na konci finančního roku přebytek na základě této dotace,

M. vzhledem k tomu, že evropské politické strany stejně jako jiné ziskové nebo neziskové 
organizace potřebují při dlouhodobém plánování alespoň minimální míru finanční jistoty, 
především proto, že musí plnit své závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a smluvním 
partnerům po dosti dlouhé časové období,

N. vzhledem k tomu, že podle současných předpisů nedostávají evropské politické strany 
žádné finanční záruky na období delší než jeden rok, že se výše poskytovaných grantů 
stanovuje každý rok nově a zcela závisí na počtu stran, které požádají o uznání, a na počtu 
poslanců, které tyto strany mají v Evropském parlamentu, že tyto granty se mohou z roku 
na rok dramaticky změnit, pokud se objeví nové politické strany nebo dojde ke změně 
v počtu poslanců, které mají jednotlivé politické strany v Evropském parlamentu,

O. vzhledem k tomu, že nedávno požádaly o uznání dvě nové strany a podaly Evropskému 
parlamentu žádost o grant, čímž se počet evropských politických stran tím zvýší z osmi 
na deset,

P. vzhledem k tomu, že současný stav činí strany do velké míry finančně závislými 
na Evropském parlamentu, protože mohou financovat své dlouhodobé závazky, pouze 
pokud mají stálý a zaručený přísun grantů od Parlamentu,

Q. vzhledem k tomu, že současný stav nevede evropské politické strany k řádnému 
finančnímu řízení, jelikož chybí jakákoli opravdová motivace k uplatňování zásad 
ekonomické efektivnosti při řízení výdajů,

R. vzhledem k tomu, že evropské politické strany musejí předložit roční rozpočet, který 
se dělí do pěti kategorií a že tuto strukturu rozpočtu určil Evropský parlament,

                                               
1 Dopis předsedovi Evropského parlamentu ze dne 1. června 2005, který společně zaslali poslanci 

Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou a Ruttelli.
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S. vzhledem k tomu, že článek I.3.3 standardního formuláře dohody o poskytnutí grantu na 
provozní náklady mezi Evropským parlamentem a evropskou politickou stranou1 stanoví, 
že se přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kategoriemi nesmějí týkat více než 20 % 
z celkové výše prostředků v jednotlivých kategoriích,

T. vzhledem k tomu, že toto omezení přesunu prostředků mezi rozpočtovými kategoriemi 
znemožňuje evropským politickým stranám měnit jejich politické priority v průběhu roku,

U. vzhledem k tomu, že evropské politické strany nyní mohou mít právní status, a to 
na základě své právní subjektivity v zemi, v níž mají své sídlo, a že některé strany si 
zvolily právní formu neziskového sdružení podle belgického práva, jiné daly přednost 
právní formě mezinárodního neziskového sdružení,

V. vzhledem k tomu, že rozdíl mezi daňovými povinnostmi evropských politických stran 
a institucemi Evropské unie je však i nadále velmi značný,

W. vzhledem k tomu, že Evropský parlament prostřednictvím tohoto nařízení ukládá, aby 
byla zveřejněna zpráva o jeho uplatňování, v níž budou uvedeny případné změny,

Politické okolnosti

1. konstatuje, že mezi mnoha občany a evropskými institucemi existuje propast, což se dá 
odvodit i z toho, že politická komunikace a informace o evropské politice nebyly dosud 
dostatečné;

2. vyjadřuje přesvědčení, že politické strany na evropské úrovni musejí přesáhnout úlohu 
zastřešujících organizací aktivní a musejí se z nich stát aktéři přítomní na všech úrovních 
společnosti, kteří se zasazují o účinnou účast občanů nejen ve volbách do Evropského 
parlamentu, ale i ve všech ostatních aspektech evropského politického života;

3. je toho názoru, že politické strany na evropské úrovni představují důležitý prvek, kterým 
se vyjadřuje evropská veřejnost, a bez nich nemůže být další budování Unie úspěšné;

4. zdůrazňuje, že je třeba dospět přes pravidla financování politických stran na evropské 
úrovni ke skutečnému evropskému statutu stran, který stanoví jejich práva a povinnosti 
a umožní jim, aby se z nich stala právnická osoba, která je založena na právu Společenství 
a může v členských státech vyvíjet svou činnost; vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, 
aby vyhodnotil z právního a daňového hlediska otázku evropského statutu evropských 
politických stran a předložil v této věci konkrétní návrhy; 

5. trvá na tom, aby byly do tohoto statutu začleněny také pravidla týkající se členství 
jednotlivců ve stranách na evropské úrovni, jejich vedení, jmenování kandidátů, voleb 
a způsobů organizace a podpory stranických sjezdů a schůzí;

Zkušenosti a návrhy na zlepšení

                                               
1 Příloha 2 rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004 s prováděcími 

ustanoveními k nařízení (ES) č. 2004/2003 (Úř.věst. C 155, 12.6.2004, s. 1).
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6. Žádá Komisi, aby v souvislosti se změnou nařízení (ES) č. 2004/2003 přezkoumala 
možnost zavedení pravidel pro financování politických stran na evropské úrovni 
z rozpočtu Unie, které nejsou založené na koncepci grantů ve smyslu hlavy VI části I 
finančního nařízení, ale musí se zároveň vzít v potaz, že tato koncepce nevyhovuje 
specifickému charakteru politických stran;

7. bere na vědomí, byly podány tři soudní žaloby na zrušení nařízení, které soud prvního 
stupně dne 11. července 2005 zamítl jako nepřípustné, přičemž proti jednomu z rozsudků 
byl podán opravný prostředek;

8. vítá, že od začátku volebního období po volbách do Evropského parlamentu v červnu 
2004 došlo k osmi případům spojení politických stran z členských států, a byly tak 
založeny politické strany na evropské úrovni, které mohly být finančně podporovány 
podle ustanovení nařízení;

9. konstatuje, že poskytování finanční podpory na finanční rok 2004 ve výši 4 648 000 
milionů EUR bylo zahájeno dne 18. června 2004 výzvou k předkládání návrhů a uzavřeno 
rozhodnutím předsednictva ze dne 6. července 2005 o konečném stanovení výše finanční 
podpory;

10. s uspokojením shledává, že politické strany na evropské úrovni při přijímání zaměstnanců 
ve značné míře zohledňují zásadu rovných příležitostí pro ženy a muže, a vybízí je, aby 
zajistily vyváženější zastoupení žen a mužů na seznamech kandidátů a mezi zvolenými 
členy;

11. poukazuje na skutečnost, že rozpočet Evropské unie na rok 2005 počítal na financování 
stran s prostředky ve výši 8 400 000 EUR, které předsednictvo podle klíče pro přidělování 
uvedeného v nařízení rozdělilo mezi osm stran, jež podaly žádost o přidělení;

12. bere na vědomí, že v roce 2004 bylo politickým stranám na evropské úrovni účtováno 
celkem 20 071 EUR za technickou pomoc, která jim je poskytována podle nařízení 
Evropského parlamentu za úplatu; tato částka zahrnuje poplatky za sály, techniky 
a zejména za tlumočnické služby;

13. je toho názoru, že na základě dosavadních praktických zkušeností a při dodržování úkolů 
daných rozpočtovým právem je třeba v systému financování provést tyto úpravy: 

a) Postup podávání žádostí je v nařízení stanoven jen v hlavních rysech. Aby byli 
žadatelé ušetřeni zbytečné náročnosti, měl by být vypracován dvoufázový systém, 
kde se v první fázi rozhodne, zda strana v zásadě splňuje předpoklady pro 
poskytnutí podpory, a poté bude ve druhé fázi stanovena výše prostředků.

b) Rytmus vyplácení prostředků není optimálně přizpůsoben způsobu práce příjemců. 
Měl by být změněn tak, že osmdesát procent finanční podpory bude vyplaceno 
po podepsání dohody o financování a doplatek bude vyplacen po uzavření 
finančního roku na základě vyúčtování předloženého příjemcem.

c) Aby byla příjemcům v rámci pevně stanovených rozpočtových zásad, které jsou 
stanoveny ve finančním nařízení, dána větší finanční jistota při jejich plánování, 
měly by se předsednictvo a Rozpočtový výbor, tedy orgány, které se podílejí 
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na sestavování ročních návrhů k rozpočtu, na začátku volebního období dohodnout 
na víceletém finančním plánování, a to jak s ohledem na základní částku na jednu 
stranu (15 % z celkového rozpočtu), tak i s ohledem na dodatečné částky 
pro každého poslance Evropského parlamentu, který je členem této strany 
(85 % z celkového rozpočtu), které bude poskytovat jistý prostor pro případ 
založení nových stran. 

d) Evropským politickým stranám musí být poskytnuta možnost dlouhodobějšího 
finančního plánování. Je proto nezbytné, aby si mohli vytvářet finanční rezervy 
na základě vlastních prostředků, zejména finančních darů a členských příspěvků, 
které přesahují předepsaný 25% podíl výdajů hrazených z vlastních finančních 
prostředků.

e) Během právě probíhající revize finančního nařízení nebo prostřednictvím změny 
nařízení je třeba dosáhnout omezené výjimky, která umožní použít 25 % 
z prostředků poskytnutých pro daný finanční rok ještě v prvním čtvrtletí 
následujícího roku.

f) Pevné rozdělení finančních prostředků do pěti kategorií a omezení přesunů 
prostředků mezi těmito kategoriemi potřebám evropských stran nevyhovuje. 
Dohoda o financování by proto měla být pozměněna tak, aby bylo možno převádět 
větší část prostředků mezi kategoriemi, a to za předpokladu, že administrativní 
zátěž spojená s touto činností bude co nejnižší.

g) Kromě toho by měla být vytvořena možnost, aby roční plán práce, který musejí 
strany předkládat, těmto stranám umožňoval v jejich politické práci přiměřeně 
reagovat i na nepředvídané události.

h) V zájmu efektivního průběhu financování by měla být lhůta pro předkládání 
závěrečných zpráv politických stran prodloužena do 15. května následujícího roku.

i) Zdá se, že k dosažení cíle, kterým je posílení evropských politických stran jako 
prvků evropské demokracie, a v souvislosti s požadavky na jejich politickou práci, 
které se s rozšiřováním EU stupňují (náklady na překlady, cestovní výdaje), je 
žádoucí, aby došlo k přiměřenému dalšímu rozvoji finanční podpory politických 
stran.

14. považuje za vhodné, aby se ve fázi úvah o budoucnosti Evropské unie mimoto 
diskutovalo o těchto otázkách:

a) Jakou formou je možno podporovat evropské politické nadace, aby došlo k rozšíření 
politické osvětové a vzdělávací činnosti evropských politických stran? Parlament 
žádá Komisi, aby předložila návrhy týkající se této otázky.

b) Jakým způsobem by mohly být na volby do Evropského parlamentu připravovány 
evropské kandidátní listiny evropských stran, aby došlo k pokroku při vytváření 
evropské politické veřejnosti?

c) Jaký vliv mohou mít evropské politické strany na referenda o evropských tématech, 
na volby do Evropského parlamentu a volbu předsedy Komise?
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d) Jakým způsobem je možné podpořit a posilnit úlohu evropských politických 
organizací a hnutí mládeže, které jsou nezbytným nástrojem pro růst a formování 
identity mladých generací? Parlament doporučuje založení vnitřní pracovní skupiny 
se zástupci příslušných výborů, evropských politických stran a stranicko-
politických mládežnických organizací, které do roka předloží předsednictvu zprávu 
o úloze stranicko-politických mládežnických organizací a o nejlepším způsobu, jak 
je podporovat nyní a v budoucím statutu.

°

° °

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a 
financování politických stran na evropské úrovni (2007/0130(COD)) - Zpráva Joa Leinena

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0364),

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 191 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0202/2007),

- s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Rozpočtového výboru a 
Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0412/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá své předsednictvo, aby prověřilo, na základě jakých kroků může být politické 
straně na evropské úrovni přiznáno tříměsíční přechodné období, aby vyhověla 
minimálním podmínkám nařízení v pozměněném znění, pokud je v průběhu rozpočtového 
roku přestala splňovat;

3. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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ANNEXE

RÈGLEMENT (CE) N° 1524/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des 
partis politiques au niveau européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 2004/20032 prévoit que le Parlement européen publie 
un rapport sur l'application dudit règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles 
modifications à apporter au système de financement. 

(2) Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens3, le Parlement 
européen a estimé que, compte tenu de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur 
en 2004, le règlement (CE) n° 2004/2003 devrait être amélioré sur un certain nombre de 
points et ce, pour chacun d'eux, dans l'objectif primordial d'améliorer le financement des 
partis politiques et des fondations qui leur sont affiliées. 

(3) Il convient d'édicter des dispositions prévoyant un soutien financier aux fondations 
politiques au niveau européen, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux 
partis politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les 
objectifs des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat 
sur des questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration 
européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et 
options d'action. Ce soutien financier devrait figurer dans la section "Parlement" du 
budget général de l'Union européenne, comme c'est le cas pour les partis politiques au 
niveau européen. 

(4) La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de 
l'Union européenne demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations 
politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt 
des jeunes pour le système politique de l'Union européenne et le développement de leurs 
connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation 
aux processus démocratiques au niveau européen.

(5) Afin d'améliorer les conditions de financement des partis politiques au niveau européen, 
tout en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme 

                                               
1 Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision 

du Conseil du 17 décembre 2007.
2 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
3 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.
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appropriée, le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté. Il convient de 
prévoir le même niveau de cofinancement pour les fondations politiques au niveau 
européen.

(6) En vue de renforcer et de promouvoir davantage le caractère européen des élections au 
Parlement européen, il devrait être clairement établi que les crédits provenant du budget 
général de l'Union européenne peuvent également être utilisés pour financer les 
campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des 
élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement 
direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux. Les partis politiques 
au niveau européen interviennent dans le cadre des élections au Parlement européen, 
notamment pour faire ressortir le caractère européen de ces élections. Conformément à 
l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage 
universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom1, le financement et 
les restrictions des dépenses électorales en vue des élections au Parlement européen sont 
régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. Le droit national 
s'applique également aux dépenses électorales engagées lors d'élections et de 
référendums nationaux,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) n° 2004/2003

Le règlement (CE) n° 2004/2003 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

"4) "fondation politique au niveau européen": une entité ou un réseau d'entités qui 

possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti 

politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et 

des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète 

les objectifs du parti politique au niveau européen, en accomplissant, notamment 

les tâches suivantes:

– observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique 

d'intérêt général européenne et sur le processus d'intégration européenne;

– développement d'activités liées à des questions de politique européenne

d'intérêt général, telles que organisation et soutien de conférences, 

formations, études et séminaires sur ce type de questions entre les acteurs 

concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants 

de la société civile;
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– développement de la coopération avec des entités de même nature afin de 

promouvoir la démocratie;

– mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, 

entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs 

concernés;

5) "financement par le budget général de l'Union européenne": une subvention au 

sens de l'article 108, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002*

(ci-après dénommé "règlement financier").

__________
* Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 
(JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE, Euratom) n° …/2007 (JO L ...)";

2) À l'article 3, l'alinéa unique devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont 

ajoutés:

"2. Une fondation politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:

a) être affiliée à l'un des partis politiques au niveau européen reconnus 

conformément au paragraphe 1, comme certifié par ledit parti;

b) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette 

personnalité juridique est distincte de celle du parti politique au niveau 

européen auquel la fondation est affiliée;

c) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes 

sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la 

liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ainsi que de l'État de droit;

d) ne pas poursuivre de buts lucratifs;

e) être dotée d'un organe de direction dont la composition est 

géographiquement équilibrée.

                                                                                                                                                     
1 JO L 278 du 8.10.1976, p. 1. Décision modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom (JO L 283 

du 21.10.2002, p. 1).
 JO: insérer le numéro et les références de publication du document 15725/07.
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3) Dans le cadre du présent règlement, il revient à chaque parti et fondation 

politique au niveau européen de définir les modalités spécifiques de leurs 

relations, conformément au droit national, y compris un degré approprié de 

séparation entre la gestion quotidienne et les structures de direction de la 

fondation politique au niveau européen, d'une part, et du parti politique au niveau 

européen auquel celle-ci est affiliée, d'autre part.".

3) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées aux 

articles 2 et 3;"

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande 

de financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le 

parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée.

5. Les fonds pour une fondation politique au niveau européen sont attribués 

sur la base de son affiliation à un parti politique au niveau européen, sous 

réserve de l'article 10, paragraphe 1. Les articles 9 et 9 bis s'appliquent aux 

fonds ainsi attribués.

6. Les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen sont 

uniquement utilisés pour le financement de ses activités conformément à 

l'article 2, paragraphe 4. Ils ne peuvent, en aucun cas, servir à financer des 

campagnes électorales ou référendaires.

7. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent par analogie aux fondations politiques 

au niveau européen lors de l'évaluation des demandes de financement par 

le budget général de l'Union européenne.".

4) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau 

européen.
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5. Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau 

européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique 

au niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement.

6. Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, 

paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau 

européen concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.".

5) Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 6

Obligations liées au financement

1. Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au 

niveau européen:

a) publie chaque année ses recettes et dépenses, ainsi qu'une déclaration 

relative à son actif et à son passif;

b) déclare ses sources de financement en fournissant une liste précisant les 

donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons 

n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur.

2. Un parti politique au niveau européen, de même qu'une fondation politique au 

niveau européen, ne peut accepter:

a) les dons anonymes;

b) les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement 

européen;

c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent 

exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de 

leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la 

régissent;

d) les dons excédant 12 000 EUR par an et par donateur, provenant de toute 

personne physique ou morale autre que les entreprises visées au point c) et 

sans préjudice des paragraphes 3 et 4;

e) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute 

entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement 
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ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, 

de leur participation financière ou des règles qui la régissent.

3. Les cotisations d'un parti politique au niveau européen provenant de partis 

politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un 

parti politique au niveau européen sont admissibles. Les cotisations d'un parti 

politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres 

ou d'une personne physique n'excèdent pas 40 % du budget annuel de ce parti 

politique au niveau européen.

4. Les cotisations d'une fondation politique au niveau européen provenant de 

fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de 

partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Ces cotisations n'excèdent 

pas 40 % du budget annuel de cette fondation politique au niveau européen et ne 

peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a 

obtenus, conformément au présent règlement, en provenance du budget général 

de l'Union européenne.

La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.

Article 7

Interdiction de financement

1. Les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général 

de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le 

financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis 

nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats 

nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.

2. Les fonds des fondations politiques au niveau européen provenant du budget 

général de l'Union européenne ou d'une une autre source ne peuvent être utilisés 

pour le financement direct ou indirect de partis politiques ou de candidats au 

niveau européen ou national ou de fondations au niveau national.

Article 8

Nature des dépenses

Sans préjudice du financement de fondations politiques, les crédits provenant du 

budget général de l'Union européenne conformément au présent règlement peuvent 
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uniquement être affectés à des dépenses directement liées aux objectifs définis dans le 

programme politique visé à l'article 4, paragraphe 2, point b).

Ces dépenses couvrent les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux 

réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à 

l'information et aux publications.

Les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également inclure le 

financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans 

le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de 

participer aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point d). Conformément à l'article 7, 

ces crédits ne doivent pas être utilisés pour financer directement ou indirectement des 

partis politiques nationaux ou des candidats nationaux.

Ces dépenses ne servent pas à financer des campagnes référendaires.

Toutefois, conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au 

Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et les restrictions des 

dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au 

Parlement européen sont régies dans chaque État membre par les dispositions 

nationales.".

6) À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

"1. Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et 

des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier 

et à ses modalités d'exécution .

Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur 

compétent.

2. L'évaluation des biens meubles et immeubles, et leur amortissement s'effectuent 

conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 

133 du règlement financier.

3. Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé 

conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.
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Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un 

audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement 

européen dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné."

7) L'article suivant est inséré:

"Article 9 bis

Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à 

cet effet, les documents suivants:

– un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti 

politique et à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque 

exercice pour lequel des subventions ont été versées;

– le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les 

activités financées, visé à l'article 12;

– les modalités d'exécution du présent règlement.".

8) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

"2. Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % 

des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui 

son éligibles à un financement. La charge de la preuve incombe au parti politique 

au niveau européen concerné.". 

9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Évaluation

Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur 

l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas 

échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.".

Article 2

Dispositions transitoires

Les dispositions définies par le présent règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux 
partis politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008.
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Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au 
niveau européen en vertu de l'article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2004/2003 porte 
uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008.

Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions 
pour 2008 peuvent, au plus tard le …* présenter une demande supplémentaire de financement 
reposant sur les modifications découlant du présent règlement et, le cas échéant, une demande 
de subvention pour la fondation politique au niveau européen affiliée à ce parti politique. Le 
Parlement européen adopte les mesures d'application appropriées.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

                                               
* Trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 o návrhu nařízení 
Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční 
nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2007/0820(CNS)) - Zpráva Joa 
Leinena 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh nařízení Rady (14320/2007),

- s ohledem na návrh Komise (KOM(2007)0364),

- s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1,

- s ohledem na nařízení (ES) č. 2004/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. 
listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni2,

- s ohledem na článek 279 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0411/2007),

- s ohledem na články 51 a 43 odst. 1 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a dopis Rozpočtového výboru
(A6-0465/2007),

1. schvaluje návrh nařízení Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění předložené ke konzultaci;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. 

L 390, 30.12.2006, s. 1).
2 Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o složení Evropského parlamentu 
(2007/2169(INI)) - Zpráva Alaina Lamassoureho / Adriana Severina 

Evropský parlament,

- s ohledem na své usnesení ze dne 11. července 2007 o svolání mezivládní konference: 
stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU)1,

- s ohledem na čl. I-20 odst. 2 Smlouvy o Ústavě pro Evropu ze dne 29. října 2004 
a na 34. protokol k této smlouvě2,

- s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 
21. a 22. června 20073,

- s ohledem na čl. 1 bod 15 návrhu Smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii 
a Smlouvu o založení Evropského společenství (pozměňující smlouva)4,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,
- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0351/2007),

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání ve dnech 21. a 22. června 2007
vyzvala Evropský parlament, aby do října 2007 předložil návrh iniciativy týkající se 
rozhodnutí o budoucím složení Evropského parlamentu, jak je uvedeno v protokolu 34, 
který byl schválen na mezivládní konferenci v roce 2004,

B. vzhledem k tomu, že rozdělení křesel pro volební období 2009–2014 stanoví v současné 
době čl. 9 odst. 2 aktu o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska 
a o úpravách Smluv, na nichž je založena Evropská unie, ze dne 25. dubna 2005,

C. vzhledem k tomu, že návrh pozměňující smlouvy má změnit Smlouvu o Evropské unii 
(nový článek [9 A]) a zavést nový postup, kterým by se stanovilo složení Evropského 
parlamentu a který počítá s celkovým počtem 750 křesel, přičemž maximální počet pro 
jeden členský stát je 96 a minimální počet je 6 podle zásady „sestupné poměrnosti“,

D. vzhledem k tomu, že zásada sestupné poměrnosti není ve Smlouvě definována a musí být 
jasně a objektivně formulována, aby se mohla stát obecným principem pro přerozdělení 
křesel v Evropském parlamentu,

E. vzhledem k tomu, že zásada sestupné poměrnosti zakotvená v primárním právu a tak, jak 
je definovaná v tomto usnesení, bude kritériem pro hodnocení slučitelnosti rozhodnutí 
přijatého příslušnými orgány a institucemi při stanovení složení Evropského parlamentu,

F. vzhledem k tomu, že Soudní dvůr bude moci postihovat jakékoli porušení této zásady,

G. vzhledem k tomu, že za současných okolností je třeba postupovat tak, aby žádný členský 
stát nebyl donucen k dalšímu snížení počtu křesel oproti poslednímu rozšíření,

H. vzhledem k tomu, že v této fázi není vhodné zvažovat dopad dalších rozšíření, která nelze 
předjímat a jejichž důsledky budou moci být řádně zohledněny v příslušných aktech 
o přistoupení provizorním navýšením stropu 750 křesel, stejně jako tomu bylo v případě 
posledního rozšíření,

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0328.
2 Úř. věst. C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 CIG 1/1/07 ze dne 5. října 2007.
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I. vzhledem k tomu, že jasný, kontrolovatelný a průhledný systém musí mít schopnost 
přizpůsobit se vývoji počtu obyvatel členských států, aniž by bylo nutné přistoupit 
k novému věcnému jednání,

J. vzhledem k tomu, že rovnoprávné, kontrolovatelné a trvalé rozdělení křesel v Evropském 
parlamentu bude nutné pro posílení demokratické legitimity zastoupení občanů a bude 
podmínkou pro to, aby Evropský parlament plnil svou úlohu a podílel se na vytváření 
evropských názorů a právních předpisů,

K. vzhledem k tomu, že současný počet křesel v Evropském parlamentu ukazuje, že je 
vhodné a odůvodněné, aby počet křesel v Parlamentu, který bude zvolen v roce 2009, 
znamenal přechod od současné situace ke stavu, který bude výsledkem stabilnějšího 
systému založeného na sestupné poměrnosti,

1. sdílí vůli Evropské rady dosáhnout již nyní politické dohody, která by umožnila 
přizpůsobit složení Evropského parlamentu v souladu s duchem a literou nové smlouvy a 
formálně tuto dohodu přijmout, jakmile nová smlouva vstoupí v platnost, s dostatečným 
předstihem před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009;

2. domnívá se, že definování nového složení Evropského parlamentu, které bude bližší 
demografické situaci a bude lépe odrážet evropské občanství, posílí demokratickou 
legitimitu Evropského parlamentu při uplatňování větších pravomocí, které mu svěří nová 
smlouva;

3. konstatuje, že složení Evropského parlamentu, jak je stanoví akt o přistoupení Bulharska 
a Rumunska, bude muset být v každém případě změněno, jakmile vstoupí pozměňující 
smlouva v platnost;

4. konstatuje, že článek [9 A] Smlouvy o Evropské unii ve znění návrhu pozměňující 
smlouvy definuje rámec zahrnující celkový strop 750 křesel, maximální počet 96 křesel 
pro nejlidnatější členský stát a minimální počet 6 křesel pro nejméně lidnatý stát a že 
zakotvuje zásadu sestupně poměrného zastoupení evropských občanů, aniž by ji přesněji 
definoval;

5. domnívá se, že rámec uvedeného článku [9 A] umožňuje spojit zásadu efektivity – počet 
poslanců je omezen stropem na úrovni, která ještě umožňuje, aby zákonodárné 
shromáždění plnilo svou úlohu, zásadu plurality – každý stát může zastupovat spektrum 
důležitých politických směrů, zejména většinová strana a opozice, a zásadu solidarity –
nejlidnatější státy souhlasí s tím, že budou zastoupeny nižším počtem poslanců, aby 
umožnily lepší zastoupení méně lidnatých států;

6. domnívá se, že zásada sestupné poměrnosti znamená, že poměr mezi počtem obyvatel 
a počtem křesel jednotlivých států se bude lišit v závislosti na lidnatosti státu tak, aby 
každý poslanec z lidnatějšího členského státu zastupoval více občanů než poslanec 
z méně lidnatého státu a naopak, ale aby zároveň žádný méně lidnatý členský stát neměl 
více křesel než stát s větším počtem obyvatel;

7. zdůrazňuje, že za současné situace, kdy koncepce občanství v členských státech není 
dostatečně harmonizovaná, je třeba při stanovování počtu obyvatel jednotlivých států 
vycházet z čísel poskytovaných Statistickým úřadem Evropské unie (Eurostat), která bere 
v úvahu Rada Evropské unie v případě rozhodování kvalifikovanou většinou, pokud je 
třeba ověřit procentní podíl z celkového počtu obyvatel Unie;

8. domnívá se, že v této fázi evropské integrace je vhodné nenavrhovat žádnému členskému 
státu snížení počtu křesel oproti počtu přidělenému na základě Smlouvy o přistoupení 
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Bulharska a Rumunska, ponecháme-li stranou snížení počtu křesel přidělených 
nejlidnatějšímu členskému státu, Německu, z 99 na 96, které vyplývá z mandátu 
souvisejícího s pozměňující smlouvou;

9. domnívá se ostatně, že za současných podmínek není důvod snižovat počet křesel 
v Evropském parlamentu, tedy zastoupení evropských občanů, s ohledem na budoucí 
rozšíření, jejichž termín nelze předvídat;

10. v důsledku toho navrhuje rozdělit křesla budoucího Evropského parlamentu vycházeje 
z počtu 750 poslanců a domnívá se, že při budoucích přistoupeních bude možné tento 
strop dočasně navýšit, a to do konce volebního období, jak tomu bylo při přistoupení 
Bulharska a Rumunska, a následně provést před volbami do Evropského parlamentu po 
rozšíření celkovou revizi rozdělení křesel;

11. připomíná, že jakmile se v budoucnosti akt stanovující složení Evropského parlamentu 
stane aktem sekundárního práva, který musí dodržovat omezení a zásady stanovené 
Smlouvou, mohl by Soudní dvůr postihovat nedodržení zásady sestupné poměrnosti tak, 
jak je definovaná v tomto usnesení;

12. žádá mezivládní konferenci, aby v prohlášení, které bude připojeno k závěrečnému aktu 
konference, o čl. [9 A] odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ve znění uvedeném v návrhu 
pozměňující smlouvy, převzala návrh rozhodnutí Evropské rady o složení Evropského 
parlamentu uvedený v příloze 1 k tomuto usnesení, přičemž formálně bude toto 
rozhodnutí přijato podle postupu uvedeného ve výše zmíněném čl. [9 A] odst. 2 ihned po 
vstupu pozměňující smlouvy v platnost; zavazuje se, že ze své strany učiní po vstupu 
pozměňující smlouvy v platnost urychleně potřebné kroky; žádá Evropskou radu, aby 
provedla výše uvedené prohlášení, jakmile pozměňující smlouva vstoupí v platnost a v 
souladu s jejími ustanoveními, aby mohly členské státy včas přijmout potřebná vnitřní 
opatření pro uspořádání voleb do Evropského parlamentu na volební období 2009–2014;

13. naléhavě žádá, aby se revize, kterou stanoví článek 3 výše uvedeného návrhu rozhodnutí 
Evropské rady, využila pro zjištění, zda je technicky a politicky možné nahradit hledisko 
počtu obyvatel, jak jej každoročně stanoví Statistický úřad Evropské unie (Eurostat), 
počtem evropských občanů; vyzývá proto své zástupce na mezivládní konferenci, aby 
konferenci předložili návrh prohlášení týkající se článku 2 návrhu protokolu č. 10 o 
přechodných ustanoveních (Hlava I: Ustanovení týkající se Evropského parlamentu), jak 
je uvedeno v příloze 2 k tomuto usnesení, a vyzývá konferenci, aby toto prohlášení 
připojila ke svému závěrečnému aktu;

14. upozorňuje na politický vztah mezi návrhem nového rozdělení křesel, který je založen na 
zásadě sestupné poměrnosti, a celým souborem reforem týkajících se orgánů a institucí 
Unie, zejména zásadou dvojí většiny pro stanovení většiny v Radě (čl. [9 C] odst. 4 
Smlouvy o Evropské unii ve znění návrhu pozměňující smlouvy) a složením Komise 
(čl. [9 D] odst. 5 výše uvedené smlouvy), a zdůrazňuje, že je důležité, aby tyto reformy 
byly ve vzájemném souladu, ačkoli právní povaha jednotlivých orgánů je specifická; 
uznává, že ačkoli reforma většinového hlasování v Radě a složení Komise mají vstoupit 
v platnost až v roce 2014, nové rozdělení křesel v Evropském parlamentu by mělo začít 
platit od roku 2009; vyhrazuje si nicméně právo zvažovat schválení rozhodnutí Evropské 
rady podle článku [9 A] Smlouvy o Evropské unii týkajícího se rozdělení křesel 
v Evropském parlamentu až v souvislosti s reformou orgánů a institucí Unie ve znění 
pozměňující smlouvy;

15. je si vědom skutečnosti, že tento návrh složení Evropského parlamentu je objektivním 
uplatněním ustanovení pozměňující smlouvy, ale hodlá v budoucnosti prosazovat jeho 
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přizpůsobení tak, aby bylo možné čelit novým výzvám, které se objeví v dlouhodobé 
perspektivě, zejména budoucím rozšířením; domnívá se, že v souvislosti s touto budoucí 
reformou by se mělo v každém případě uvažovat o nápravě možného nerovného 
zacházení způsobeného historickým vývojem;

16. navrhuje Evropské radě, aby společně s Evropským parlamentem před každými novými 
volbami do tohoto orgánu včas přezkoumala počet obyvatel za účelem stanovení základu 
pro výpočet;

17. má v úmyslu v této souvislosti zkoumat možnost zvolit část poslanců Evropského 
parlamentu prostřednictvím nadnárodních seznamů; domnívá se, že tento postup by 
přispěl k opravdu evropskému rozměru předvolebních rozprav, zejména pokud by 
ústřední úlohu měly politické strany na evropské úrovni;

18. potvrzuje, že předložený návrh je úzce spojen se vstupem pozměňující smlouvy 
v platnost; domnívá se, že pokud by pozměňující smlouva nebyla úspěšně ratifikována 
před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009, mělo by se nadále uplatňovat 
rozdělení křesel stanovené Smlouvami platnými v současnosti;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a výše uvedenou zprávu Výboru pro 
ústavní záležitosti mezivládní konferenci, Evropské radě, Radě a Komisi a vládám a 
parlamentům kandidátských zemí. 
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PŘÍLOHA 1

Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na čl. [9 A] odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,
s ohledem na iniciativu Evropského parlamentu,

s ohledem na souhlasné stanovisko Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je třeba co nejrychleji přijmout rozhodnutí uvedené v čl. [9 A] odst. 2 druhém 
pododstavci Smlouvy o Evropské unii, aby mohly členské státy učinit nezbytná vnitřní 
opatření pro uspořádání voleb do Evropského parlamentu na volební období 2009–2014.

(2) Toto rozhodnutí musí splňovat podmínky uvedené v čl. [9 A] odst. 2 prvním pododstavci
této smlouvy, a sice že celkový počet zastupitelů občanů Unie nesmí být vyšší než 750 
poslanců, přičemž toto zastoupení musí být poměrně sestupné s minimálním počtem 6 
poslanců na členský stát a žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než 96 
křesel.

(3) V této fázi je třeba ponechat stranou dopad případných dalších rozšíření, jenž může být 
řádně zohledněn v příslušných aktech o přistoupení provizorním navýšením stropu 750 
křesel, stejně jako tomu bylo při přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zásada sestupné poměrnosti, kterou stanoví článek [9 A] Smlouvy o Evropské unii, se uplatňuje 
následujícím způsobem:

- minimální a maximální počet, který Smlouva stanoví, musí být plně využit, aby se 
spektrum křesel v Evropském parlamentu co nejméně odlišovalo od spektra obyvatel 
Evropské unie;

- čím lidnatější je určitý členský stát, tím vyšší počet křesel má právo obsadit;

- čím lidnatější je určitý členský stát, tím vyšší počet obyvatel zastupuje každý z jeho 
poslanců.

Článek 2

Na základě článku 1 je počet zastupitelů volených v jednotlivých členských státech do 
Evropského parlamentu s účinností od začátku volebního období 2009–2014 stanoven 
následovně:

Belgie 22
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Bulharsko 18
Česká republika 22
Dánsko 13
Německo 96
Estonsko   6
Řecko 22
Španělsko 54
Francie 74
Irsko 12
Itálie 72
Kypr   6
Lotyšsko   9
Litva 12
Lucembursko   6
Maďarsko 22
Malta   6
Nizozemsko 26
Rakousko 19
Polsko 51
Portugalsko 22
Rumunsko 33
Slovinsko   8
Slovensko 13
Finsko 13
Švédsko 20
Spojené království 73

Článek 3

Toto rozhodnutí bude revidováno s dostatečným předstihem před začátkem volebního období 
2014–2019, aby bylo v budoucnu možné před každými dalšími volbami do Evropského 
parlamentu přidělovat křesla jednotlivým členským státům objektivním způsobem na základě 
zásady sestupné poměrnosti v souladu s článkem 1 a s přihlédnutím k případnému zvýšení 
jejich počtu a k demografickému vývoji jejich obyvatelstva, které budou řádně potvrzeny.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku.

V Bruselu dne

Za Evropskou radu
předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA 2

Návrh prohlášení k článku 2 Protokolu č. 10 o přechodných ustanoveních (Hlava I: Ustanovení 
týkající se Evropského parlamentu).

Aniž je dotčeno rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu na 
volební období 2009–2014, konference vyzývá Parlament, aby předložil návrh na volbu poslanců 
v přímých všeobecných volbách podle čl. 190 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v němž 
je přesněji definován pojem „občané“, jak je uvedeno v čl. 9a odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
Tento návrh by měl být vypracován v dostatečném předstihu před volbami v roce 2014.
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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 o návrhu směrnice Rady, 
kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o některá pravidla pro 
výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají 
bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (2006/0277(CNS)) -
Zpráva Andrewa Duffa

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0791),

- s ohledem na sdělení Komise (KOM(2006)0790)1,

- s ohledem na Akt ze dne 20. září 1976 o volbě poslanců do Evropského parlamentu 
ve všeobecných a přímých volbách2,

- s ohledem na nařízení (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování 
politických stran na evropské úrovni3,

- s ohledem na článek 39 Listiny základních práv Evropské unie4,

- s ohledem na čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0066/2007),

- s ohledem článek 51 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0267/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím 
způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit 
návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

                                               
1 Volby do Evropského parlamentu 2004, Zpráva Komise o účasti občanů Evropské unie v členském 

státě, ve kterém mají bydliště (směrnice 93/109/ES), a o volebních podmínkách (rozhodnutí 
76/787/EHS ve znění rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom).

2 Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.
3 Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
4 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 
volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice.

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 
volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice. Občanství EU zaručuje všem 
občanům EU stejná práva bez ohledu na to, 
zda se narodili či žijí přímo v Unii nebo ve 
třetí zemi. Orgány Společenství tedy musí 
dbát na to, aby občané EU mající bydliště v 
členském státě jiném než stát jejich původu
v případě voleb do Evropského parlamentu 
mohli vykonávat svá práva.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

(1a) Na základě rostoucí mobility lidí 
v rámci vnitřních hranic Unie se zvyšuje 
potřeba poskytnout plně přenosná 
demokratická práva v případě voleb do 
Evropského parlamentu a obecních voleb, 
jakož i potřeba zaručit, aby občané 
nepřišli o svá demokratická práva proto, 
že žijí v členském státě, který není jejich 
státem původu.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Posledně zmíněný zákaz překračuje 
opatření nezbytná k zaručení toho, aby 
občané Unie nebyli při uplatňování práva 
být voleni diskriminováni na základě 
státní příslušnosti. Členské státy by měly 
mít možnost rozhodnout, zda povolí 
kandidatury ve stejných volbách ve více 
než jednom státě, a politické strany by 
měly mít možnost rozhodnout, zda tyto 
vícečetné kandidatury podpoří.
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Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)

(2b) Akt ze dne 20. září 1976 o volbě 
poslanců do Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách1 stanoví, 
že pokud se primární právo nezabývá 
dotyčnou problematikou, podléhá volební 
právo vnitrostátním ustanovením; 
primární právo navíc výslovně zakazuje 
vícenásobné hlasování, nepojednává 
ovšem o otázce vícenásobné kandidatury.
––––––
1 Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5. Akt 
naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 
21.10.2002, s. 1.).

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Podmínka, aby členský stát bydliště 
byl povinen uznat diskvalifikaci  
v souvislosti s právem být volen, je další 
podmínkou pro uplatňování tohoto práva, 
jež není uvedena formou ani obsahem 
v čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES. Členský stát 
bydliště by měl mít možnost posoudit, zda 
by občan byl za stejných podmínek a 
stejným způsobem zbaven práva být volen 
podle vnitrostátních právních předpisů 
tohoto státu, a samostatně rozhodnout o 
tom, zda uzná tuto diskvalifikaci platnou 
v členském státě původu.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 3B (nový)

(3b) Rada by neměla překročit záměr 
uvedený v primárním právu a „podrobná 
úprava“ stanovená ve směrnici 93/109/ES 
podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o ES by měla 
být omezena pouze na opatření nezbytně 
nutná k uplatňování těchto dvou 
zamýšlených práv – tedy práva občana 
volit a být volen v členském státě, jehož 
není státním příslušníkem – a neměla by 
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k podmínkám stanoveným právními 
předpisy členského státu bydliště vytvářet 
další podmínky pro uplatňování těchto 
práv či je nahrazovat novými.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Je tedy třeba kandidátům zrušit 
povinnost, aby předkládali uvedené 
potvrzení, a nahradit ji zmínkou ve 
formálním prohlášení, které kandidáti musí 
učinit.

(5) Je tedy třeba kandidátům zrušit 
povinnost, aby předkládali uvedené 
potvrzení, a nahradit ji nepovinnou 
zmínkou ve formálním prohlášení, které 
kandidáti musí učinit.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Hostitelskému členskému státu je 
třeba stanovit povinnost oznámit 
členskému státu původu uvedené 
prohlášení, aby se ujistil, že kandidát 
pocházející ze Společenství nebyl zbaven 
zmíněných práv v členském státu původu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Proto je třeba zrušit výměnu informací, 
ovšem ponechat povinnost, aby volič nebo 
kandidát učinil prohlášení, jímž se zaváže, 
že své právo volit nebo kandidovat vykoná 
pouze v členském státu bydliště.

(9) Proto je třeba zrušit výměnu informací, 
ovšem ponechat povinnost, aby volič učinil 
prohlášení, jímž se zaváže, že své právo 
volit vykoná pouze v členském státu 
bydliště.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) S cílem odradit od dvojího hlasování 
či kandidatury a od výkonu práv volit a 
být volen v případě, kdy jich byl daný 
občan zbaven, by členské státy bydliště 
měly přijmout nezbytná opatření, aby 
taková porušení povinností stanovených 
směrnicí byla řádně sankcionována.

(10) Členské státy bydliště by měly 
přijmout nezbytná opatření, aby 
nepřesnosti ve formálních prohlášeních 
předložených občany Unie a stanovených 
směrnicí byly řádně sankcionovány.
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Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

(10a) Podle článku 12 směrnice 
93/109/ES mají členské státy povinnost 
plně a v dostatečném předstihu před 
každými volbami do Evropského 
parlamentu informovat občany Unie o 
jejich právu volit a být volen v členském 
státě bydliště; při výběru nejlepších 
prostředků by členské státy měly být 
podporovány Evropským parlamentem a 
Komisí a politickými stranami jak na 
evropské, tak i na vnitrostátní úrovni, 
s cílem zvýšit volební účast.

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je třeba, aby se zpráva o uplatňování 
pozměněné směrnice při volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2009, 
kterou má Komise vypracovat na základě 
informací poskytnutých členskými státy, 
opírala zejména o výsledky kontrol a 
inspekcí, které provádějí členské státy po 
skončení voleb s cílem zjistit četnost 
případného dvojího hlasování a dvojí 
kandidatury.

(11) Je třeba, aby se zpráva o uplatňování 
pozměněné směrnice při volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2009, 
kterou má Komise vypracovat na základě 
informací poskytnutých členskými státy, 
opírala zejména o výsledky kontrol a 
inspekcí, které provádějí členské státy po 
skončení voleb s cílem zjistit četnost 
případného vícenásobného hlasování.

Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Systematická kontrola všech hlasů a 
všech kandidatur by byla vzhledem ke 
zjištěným problémům disproporční a 
vyvolala by otázky ohledně 
proveditelnosti, neboť v členských státech 
neexistují jednotné elektronické metody 
pro záznam a uchovávání údajů o skutečné 
účasti voličů a o podaných kandidaturách;
je tedy třeba, aby členské státy směřovaly 
své kontroly na situace, kdy je velmi 
pravděpodobné, že může dojít k dvojímu
hlasování či dvojí kandidatuře,

(12) Systematická kontrola všech hlasů by 
byla vzhledem ke zjištěným problémům 
disproporční a vyvolala by otázky ohledně 
proveditelnosti, neboť v členských státech 
neexistují jednotné elektronické metody 
pro záznam a uchovávání údajů o skutečné 
účasti voličů; je tedy třeba, aby členské 
státy směřovaly své kontroly na situace, 
kdy je velmi pravděpodobné, že může dojít 
k vícenásobnému hlasování,
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Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 PÍSM. 1A (nové)

Čl. 3 (Směrnice 93/109/ES)

1a) Článek 3 se nahrazuje tímto:
„Článek 3

Každá osoba, která k rozhodnému dni:
a) je občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 
1 Smlouvy;
b) není státním příslušníkem členského 
státu bydliště, ale splňuje podmínky, které 
členský stát bydliště stanoví pro právo 
volit a být volen vlastním státním 
příslušníkům,
má právo volit a být volena ve volbách do 
Evropského parlamentu v členském státě 
bydliště, pokud nebyla vyloučena 
z uplatňování těchto práv členským státem 
bydliště podle článků 6 a 7.
Musí-li státní příslušníci členského státu 
bydliště, aby mohli být voleni, být jeho 
státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění 
této podmínky, jsou-li po tuto dobu 
státními příslušníky kteréhokoli členského 
státu.“

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 PÍSM. 1B (nové)

Čl. 4 odst. 2 (Směrnice 93/109/ES)

1b) Čl. 4 odst. 2 se nahrazuje tímto:
„2. Voliči Společenství mohou být voleni 
ve více než jednom členském státě v týchž 
volbách za předpokladu, že členský stát 
bydliště nevylučuje tuto možnost 
v souvislosti se svými státními příslušníky 
a že volič Společenství splňuje podmínky 
týkající se práva být volen, které stanovují 
právní předpisy druhého členského státu.“

Pozměňovací návrh 16
ČL.1 BOD 2 PÍSM. -A) (nové)
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Čl. 6 odst. 1 (Směrnice 93/109/ES)

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členský stát bydliště může stanovit, že 
občané Unie, kteří byli na základě 
individuálního rozhodnutí v oblasti 
občanskoprávní nebo trestněprávní 
zbaveni práva být voleni podle právních 
předpisů členského státu původu, 
nemohou toto právo uplatňovat 
v členském státě bydliště při volbách do 
Evropského parlamentu, pokud by byli za 
stejný přečin a stejným způsobem zbaveni 
tohoto práva podle vnitrostátních 
právních předpisů tohoto státu.“

Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. A) 

Čl. 6 odst. 2 (Směrnice 93/109/ES)

2. Členský stát bydliště kontroluje, zda 
občané Unie, kteří vyjádřili přání využít 
své právo kandidovat, nebyli zbaveni 
tohoto práva v členském státě původu na 
základě individuálního rozhodnutí v oblasti 
občanskoprávní nebo trestněprávní.

2. Členský stát bydliště může kontrolovat, 
zda občané Unie, kteří vyjádřili přání 
využít své právo kandidovat, nebyli 
zbaveni tohoto práva v členském státě 
původu na základě individuálního 
rozhodnutí v oblasti občanskoprávní nebo 
trestněprávní.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. B) 

Čl. 6 odst. 3 (Směrnice 93/109/ES)

3. Pro účely odstavce 2 tohoto článku 
oznámí členský stát bydliště prohlášení 
uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu 
původu. Za tímto účelem jsou příslušné 
informace, za normálních okolností 
dostupné z členského státu původu, 
poskytovány včas a vhodným způsobem; 
tyto informace mohou obsahovat pouze 
údaje, jež jsou zcela nezbytné pro 
provádění tohoto článku a mohou být 
použity pouze pro tento účel. Pokud 
poskytnuté informace nesouhlasí s 
obsahem prohlášení, přijme členský stát 
bydliště vhodná opatření, aby zamezil 
kandidatuře.

3. Pro účely odstavce 2 tohoto článku může
členský stát bydliště oznámit prohlášení 
uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu 
původu. Za tímto účelem jsou příslušné 
informace, za normálních okolností 
dostupné z členského státu původu, 
poskytovány včas a vhodným způsobem; 
tyto informace mohou obsahovat pouze 
údaje, jež jsou zcela nezbytné pro 
provádění tohoto článku a mohou být 
použity pouze pro tento účel.
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Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 2 A (nový) 

Článek 7 (Směrnice 93/109/ES)

2a) Článek 7 se nahrazuje tímto:
„Článek 7

1. Členský stát bydliště může stanovit, že 
občané Unie, kteří byli na základě 
individuálního rozhodnutí v oblasti 
občanskoprávní nebo trestněprávní 
zbaveni práva volit podle právních 
předpisů členského státu původu, 
nemohou toto právo uplatňovat 
v členském státě bydliště při volbách do 
Evropského parlamentu, pokud by byli za 
stejný přečin a stejným způsobem zbaveni 
tohoto práva podle vnitrostátních 
právních předpisů tohoto státu.
2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 
může členský stát bydliště uvědomit 
členský stát původu o prohlášení 
uvedeném v čl. 9 odst. 2. Za tímto účelem 
poskytne členský stát původu v přiměřené 
lhůtě a vhodným způsobem podstatné a 
běžně dostupné informace; tyto informace 
smějí obsahovat pouze údaje naprosto 
nezbytné pro uplatnění tohoto článku a 
smějí být použity pouze k tomuto účelu.
3. Členský stát původu může poskytnout 
členskému státu bydliště v přiměřené 
lhůtě a vhodným způsobem jakékoli 
informace nezbytné pro uplatnění tohoto 
článku.“

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. -A) (nové)

Čl. 10 odst. 1 písm. b) (Směrnice 93/109/ES)

-a) bod b) odstavce 1 se nahrazuje tímto:
„b) v případě potřeby prohlášení, že 
kandiduje ve volbách do Evropského 
parlamentu v jiném členském státě, a“
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Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. A) 

Čl. 10 odst. 1 písm. d) (Směrnice 93/109/ES)

d) že nebyl zbaven práva kandidovat v 
členském státě původu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C) 

Čl. 10 odst. 3 (Směrnice 93/109/ES)

c) Odstavec 3 se mění na odstavec 2. c) Odstavec 3 se mění na odstavec 2 a je 
pozměněn takto:
„Členský stát bydliště může od občana 
Společenství, který je oprávněn 
kandidovat, požadovat také předložení 
platného průkazu totožnosti. Může od něj 
rovněž požadovat, aby uvedl, od kdy je 
státním příslušníkem některého členského 
státu a zda byl zbaven práva být volen 
v jeho členském státě původu.“

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 4 

Čl. 13 odst. 1 (Směrnice 93/109/ES)

1. Členský stát bydliště přijme nezbytná 
opatření k zajištění, že nepřesnosti ve 
formálních prohlášeních uvedených v čl. 9 
odst. 2 a v článku 10 odst. 1, kvůli nimž 
došlo k porušení povinností stanovených 
směrnicí, budou účinně, úměrně a 
odrazujícím způsobem sankcionovány.

1. Členský stát bydliště přijme nezbytná 
opatření k zajištění, že nepřesnosti ve 
formálních prohlášeních uvedených v čl. 9 
odst. 2 a v článku 10 odst. 1, budou účinně, 
úměrně a odrazujícím způsobem 
sankcionovány.
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Résolution du Parlement européen du 13 janvier 2009 sur les perspectives de développement 
du dialogue civil dans le cadre du traité de Lisbonne (2008/2067(INI)) - Rapport Genowefa 
Grabowska

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne1,

– vu les diverses résolutions, qu'il a adoptées au cours de la législature actuelle, ayant trait à la 
société civile,

– vu l'atelier de la Commission des affaires constitutionnelles, qui s'est tenu avec des 
représentants des organisations de la société civile le 3 juin 2008,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0475/2008),

A. considérant qu'une Union européenne démocratique et proche des citoyens présuppose une 
coopération étroite des institutions communautaires et des États membres avec la société civile à 
l'échelon européen, national, régional et local,

B. considérant que l'ouverture des institutions communautaires ainsi que des autorités nationales, 
régionales et locales au dialogue et à la coopération avec les citoyens et les organisations de la 
société civile est une condition essentielle pour qu'elles puissent s'engager dans le processus 
d'élaboration du droit et d'exercice de l'autorité à tous les niveaux, 

C. considérant que le traité de Lisbonne accroît les droits des citoyens à l'égard de l'Union en 
facilitant leur participation ainsi que celle des associations représentatives de la société civile 
aux délibérations sur une "Europe des citoyens",

D. considérant que les dispositions en vigueur, également reprises dans le traité de Lisbonne, créent 
un cadre juridique indispensable pour le développement du dialogue civil au niveau européen, 
mais que leur mise en œuvre pratique n'est pas toujours satisfaisante,

E. considérant que la société civile des vingt-sept États membres se situe à différents niveaux de 
développement, et qu'elle exerce, à des degrés divers, la démocratie participative et exploite 
différemment la possibilité de prendre part au processus d'élaboration du droit ainsi qu'au 
dialogue noué avec les autorités nationales, régionales et locales,

F. considérant que le terme "société civile" fait référence aux nombreuses organisations non 
gouvernementales et à but non lucratif créées par des citoyens, de leur plein gré, qui sont 
présentes dans la sphère publique et qui expriment les intérêts, les idées et les idéologies de 
leurs membres ou d'autres personnes, en se fondant sur des considérations éthiques, culturelles, 
politiques, scientifiques, religieuses ou philanthropiques,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0055.
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G. considérant que la question de la représentativité des organisations de la société civile est 
particulièrement controversée, et que l'activisme dont font preuve certaines organisations pour 
diffuser leurs idées ne reflète pas forcément leur représentativité,

H. considérant que les diverses institutions de l'Union européenne adoptent des approches 
différentes par rapport au dialogue civil,

1. se félicite de la contribution que l'Union européenne apporte au développement du dialogue 
civil, tant au niveau européen qu'aux niveaux national, régional et local dans les États membres;

2. souligne que la société civile en Europe joue un rôle important dans le processus d'intégration 
européenne par lequel elle transmet les positions et les demandes des citoyens de l'Union aux 
institutions européennes; met l'accent sur l'importance de l'expertise mise à la disposition des 
institutions par la société civile et souligne l'importance de la mission d'information et de 
sensibilisation au dialogue civil, notamment en liaison avec la promotion des activités et des 
objectifs de l'Union, avec le développement du réseau européen de coopération, ainsi qu'avec le 
renforcement au sein de la société civile de l'identité et de l'identification européennes; 

3. souligne que, si l'Union entend atteindre ses buts et objectifs politiques, le débat public devrait 
être élargi, le dialogue civil amélioré et la sensibilisation politique renforcée;

4. met l'accent sur son attachement particulier au dialogue civil ainsi que sur l'importance donnée à 
ce dialogue par le traité de Lisbonne, qui lui a octroyé le statut de principe supérieur reliant tous 
les domaines d'activité de l'Union;

5. se félicite du renforcement de la démocratie représentative et de la démocratie participative, 
découlant de l'introduction dans le traité de Lisbonne de l'"initiative citoyenne", permettant à un 
million de citoyens de différents États membres d'inviter la Commission à présenter une 
proposition législative;

6. invite les institutions de l'Union ainsi que les autorités nationales, régionales et locales des États 
membres à tirer parti, le plus pleinement possible, du cadre juridique et des bonnes pratiques 
afin de développer le dialogue avec les citoyens et les organisations de la société civile; estime, 
notamment, que les bureaux d'information du Parlement dans chaque État membre devraient 
jouer un rôle actif dans la promotion, l'organisation et la gestion de forums qui se tiendraient au 
moins une fois par an entre le Parlement et des représentants de la société civile de chaque État 
membre, et souligne l'importance de la participation régulière des députés européens, originaires 
tant de l'État membre concerné que des autres États membres, à ces forums; 

7. demande aux institutions de l'Union d'impliquer dans le dialogue civil tous les représentants de 
la société civile intéressés; estime qu'il est essentiel, dans ce contexte, de faire entendre la voix 
des jeunes citoyens européens, qui façonneront l'"Union européenne de demain" et en seront 
responsables;

8. invite les institutions de l'Union à garantir que tous les citoyens de l'Union, femmes, hommes, 
personnes âgées et jeunes, originaires des villes et des campagnes, puissent participer 
activement et avec les mêmes droits au dialogue civil, sans faire l'objet de discrimination et que, 
notamment, les membres des minorités linguistiques soient en mesure d'utiliser leur langue 
maternelle dans le cadre de tels forums; estime que le fonctionnement de l'Union dans ce cadre 
devrait contribuer à traduire dans les faits l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes et 
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avoir valeur d'exemple pour sa diffusion à la fois dans les États membres et hors de l'Union; 

9. demande aux institutions de l'Union d'arrêter, dans le cadre d'un accord interinstitutionnel, des 
lignes directrices contraignantes pour la nomination des représentants de la société civile, ainsi 
que des méthodes pour l'organisation et le financement des consultations, conformément aux 
"Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la 
Commission avec les parties intéressées"1; fait valoir que, à cet effet, toutes les institutions de 
l'Union devraient tenir des registres actualisés de toutes les organisations non gouvernementales 
pertinentes, qu'elles soient actives dans les États membres et/ou qu'elles ciblent les institutions 
de l'Union européenne; 

10. invite les institutions de l'Union à faire du dialogue civil une tâche transversale pour toutes les 
directions générales de la Commission, tous les groupes de travail du Conseil et toutes les 
commissions du Parlement européen, de manière transparente et en maintenant pleinement 
l'équilibre entre les secteurs public et privé;

11. demande aux institutions de l'Union de coopérer plus étroitement dans le développement du 
dialogue civil et la promotion d'une attitude européenne active parmi les citoyens de l'Union, en 
vue d'assurer une amélioration de la communication, de la transmission des informations et de la 
coordination de leurs activités dans le cadre de la consultation de la population; relève que, à cet 
égard, des réunions régulières entre la société civile et les commissaires au sein de forums dans 
les États membres seraient des plus souhaitables comme moyen de combler le fossé décelé entre 
l'Union européenne et les citoyens de l'Europe; 

12. invite le Conseil à faciliter et à simplifier l'accès à ses travaux, préalable essentiel à 
l'instauration d'un véritable dialogue avec la société civile;

13. souligne l'importance que revêt le développement de la politique européenne de communication 
en matière d'offre de nouveaux moyens permettant de communiquer avec les citoyens de 
l'Union (grâce à l'internet, aux technologies électroniques et aux techniques audiovisuelles 
actuelles);

14. demande la poursuite des initiatives européennes éprouvées qui visent à accroître la 
participation de la société civile au processus d'intégration européenne, comme le service 
d'informations "Europe by Satellite", l'Agora citoyenne, les forums citoyens thématiques (par 
exemple, l'initiative "l'Europe est à vous"), les débats sur l'internet, etc.;

15. souligne l'importance du rôle que jouent les sondages d'opinion professionnels au plan européen 
pour identifier et comprendre les besoins et attentes des citoyens européens à l'égard du 
fonctionnement de l'Union; presse tant les institutions de l'Union que la société civile dans les 
États membres de tenir compte de ces attentes dans leurs relations et dans leurs débats; 

16. invite les autorités nationales, régionales et locales des États membres à soutenir le dialogue 
civil, en particulier dans les pays, régions et secteurs où il n'est pas pleinement développé ou 
suffisamment instauré; exhorte, en outre, ces instances à promouvoir activement le 
développement de l'interactivité régionale de la société civile au sein des États membres et les 
initiatives transfrontalières; estime que la création de groupements d'États membres devrait 
également être examinée pour promouvoir les échanges d'idées et d'expériences au sein de 
l'Union;

                                               
1 Voir la communication de la Commission du 11 décembre 2002, intitulée: "Vers une culture renforcée 

de consultation et de dialogue – Principes généraux et normes minimales applicables aux consultations 
engagées par la Commission avec les parties intéressées", (COM(2002)0704).
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17. appelle les représentants de la société européenne à prendre part activement au dialogue civil et 
à l'élaboration de programmes et de politiques européens, ce qui permettra d'influer sur les 
processus décisionnels;

18. encourage les citoyens européens à s'impliquer de manière accrue dans les débats et échanges de 
vues organisés au niveau européen ainsi qu'à participer aux prochaines élections du Parlement 
européen;

19. compte tenu des moyens financiers nécessaires pour nouer le dialogue avec les citoyens à tous 
les niveaux, européen, national, régional et local, demande aux parties engagées dans ce 
dialogue et aux responsables de son organisation de faire en sorte que le financement nécessaire 
soit assuré;

20. souligne que, à côté du dialogue avec la société civile, il y a également lieu d'instaurer un 
dialogue ouvert, transparent et régulier entre l'Union et les Églises et les communautés 
religieuses, comme le traité de Lisbonne le prévoit;

21. recommande aux institutions de l'Union de mettre à disposition des informations communes, 
sous la forme, par exemple, d'une banque de données ouverte et conviviale, sur la 
représentativité et les domaines d'activité des organisations de la société civile en Europe;

22. invite la Commission à présenter une nouvelle proposition relative aux associations européennes 
afin que les organisations européennes de la société civile puissent avoir recours à une base 
juridique commune;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution aux parlements des États membres, au 
Conseil, à la Commission ainsi qu'au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions.
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Rapport sur les orientations pour une proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur la mise en œuvre de l'initiative citoyenne prévue à l'article 11, paragraphe 4, du 
traité sur l'Union européenne (INI/2008/2169) - Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Le Parlement européen,

– vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

– vu le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe,1

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne,2

– vu sa résolution du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l'Union européenne,3

– vu les articles 39 et 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
pétitions (A6-0043/2009),

A. considérant que le traité de Lisbonne introduit l'initiative citoyenne, grâce à laquelle des 
citoyens de l'Union,  au nombre d'au moins un million et ressortissants d'un nombre significatif 
d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses 
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les 
citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des 
traités – article 11, paragraphe 4, du traité UE dans sa nouvelle version (TUE nouvelle version),

B. considérant qu'un million de citoyens de l'Union se verra ainsi conférer le droit d'inviter la 
Commission à présenter une proposition législative au même titre que le Conseil, qui détient ce 
droit depuis la création des Communautés européennes en 1957 (en vertu de l'article 152 du 
traité CEE, actuel article 208 du traité CE et futur article 241 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE)), et que le Parlement européen, qui jouit de ce droit depuis l'entrée 
en vigueur du traité de Maastricht en 1993 (en vertu de l'actuel article 192 du traité CE, futur 
article 225 du TFUE),

C. considérant que, de ce fait, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice de la souveraineté 
de l'Union européenne, puisqu'ils seront pour la première fois directement impliqués dans le 
processus d'élaboration du droit européen,

D.  considérant que l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version, qui découle du droit de 
participation à la vie démocratique de l'Union (article 10, paragraphe 3, du traité UE nouvelle 
version) vise à asseoir un droit individuel de participation à une initiative citoyenne,

E. considérant que le droit d'initiative est souvent confondu avec le droit de pétition; considérant 
qu'il est nécessaire que les citoyens soient pleinement conscients de la différence entre ces deux 
droits, en particulier parce qu'une pétition est destinée au Parlement, alors que l'initiative 

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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citoyenne s'adresse à la Commission,

F. considérant que les organes de l'Union et les États membres sont invités à créer les conditions 
permettant l'exercice normal, transparent et effectif du droit de participation des citoyens de 
l'Union,

G. considérant que les procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative 
citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent 
doivent provenir, sont fixées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure 
législative ordinaire au moyen d'un règlement (article 24, paragraphe 1, du TFUE),

H. considérant que, lors de l'adoption et de l'application de ce règlement, il convient de garantir en 
particulier les droits fondamentaux à l'égalité de traitement, à une bonne administration et à une 
protection juridique efficace,

Nombre minimum d'États membres

I. considérant que, en ce qui concerne le "nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui 
la présentent doivent provenir" (article 24, paragraphe 1, du TFUE), il doit s'agir d'un "nombre 
significatif" (article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version),

J. considérant que le nombre minimum d'États membres doit être fixé non pas de manière 
arbitraire mais en fonction du but visé par le règlement doit être interprété par référence à 
d'autres dispositions du traité, afin d'éviter des interprétations contradictoires,

K. considérant que le but du règlement est de garantir que le processus législatif européen n'a pas 
pour origine les intérêts particuliers de certains États, mais est guidé par l'intérêt commun 
européen,

L. considérant que l'article 76 TFUE dispose que si une proposition législative est soutenue par un 
quart des États membres, on peut supposer que l'intérêt général européen est suffisamment pris 
en compte; considérant que, de ce fait, ce nombre minimal d'un quart peut être considéré comme 
incontestable,

M. considérant que le règlement ne remplit sa fonction que s'il est associé à l'exigence d'un nombre 
minimum de manifestations de soutien provenant de chacun des États membres concernés, 

N. considérant qu'on peut conclure de l'article 11, paragraphe 4, du TUE nouvelle version, qui 
mentionne le nombre d'un million de citoyens de l'Union, sur une population d'environ 500 
millions de personnes, qu'1/500e de la population devrait être considéré comme représentatif,

Âge minimum des participants 

O. considérant que l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version concerne tous les 
citoyens de l'Union,

P. considérant, cependant, que toute restriction du droit à la participation démocratique et toute 
inégalité de traitement liée à l'âge doivent respecter le principe de proportionnalité,

Q. considérant de plus qu'il faut éviter des contradictions, qui apparaîtraient par exemple si l'âge 
minimum requis pour participer aux élections européennes dans un État membre était inférieur à 
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l'âge minimum requis pour participer à une initiative citoyenne,

Procédure

R. considérant que, si une initiative citoyenne aboutit, la Commission est tenue d'examiner la 
revendication qu'elle contient et de décider si et dans quelle mesure elle doit présenter une 
proposition d'acte juridique,

S. considérant qu'il serait souhaitable que les initiatives mentionnent une ou plusieurs bases 
juridiques appropriées pour la présentation par la Commission de l'acte juridique proposé,

T. considérant qu'une initiative citoyenne ne peut être engagée que si elle est recevable, au sens où,

 elle contient une demande adressée à la Commission de soumettre une proposition d'acte 
juridique de l'Union,

 l'Union détient la compétence législative et la Commission a le droit de soumettre une 
proposition dans le domaine en question, et,

 l'acte juridique demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui 
régissent le droit appliqué dans l'Union européenne,

U. considérant qu'une initiative citoyenne aboutit si elle est recevable, au sens exposé ci-dessus, et 
représentative, au sens où elle est soutenue par au moins un million de citoyens, qui sont 
ressortissants d'un nombre significatif d'États membres,

V. considérant qu'il appartient à la Commission de vérifier si les conditions pour qu'une initiative 
citoyenne aboutisse sont réunies,

W. considérant que, pour organiser une initiative citoyenne, il est hautement souhaitable, avant de 
procéder à la collecte des manifestations de soutien, d'établir la sécurité juridique quant à la 
recevabilité de l'initiative,

X. considérant que la tâche de vérifier l'authenticité des manifestations de soutien ne peut être 
effectuée par la Commission et qu'elle doit donc être assumée par les États membres; 
considérant que les obligations des États membres dans ce domaine ne peuvent toutefois porter 
que sur des initiatives relevant de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE nouvelle version, et en 
aucun cas sur des initiatives qui ne sont pas recevables à cette fin; considérant que, pour cette 
raison, il est nécessaire que les États membres établissent la sécurité juridique quant à la 
recevabilité de l'initiative citoyenne dès avant le début de la collecte des manifestations de 
soutien,

Y. considérant que l'examen de la recevabilité d'une initiative citoyenne par la Commission se 
limite toutefois exclusivement aux questions de droit susmentionnées et ne peut en aucun cas 
porter sur des considérations d'opportunité politique; considérant que, de ce fait, la Commission 
ne sera pas libre de décider si une initiative citoyenne doit être déclarée recevable ou non selon 
son bon vouloir politique,

Z. considérant qu'il paraît opportun de diviser la procédure de l'initiative citoyenne européenne en 
cinq phases, à savoir:

 enregistrement de l'initiative,

 collecte des manifestations de soutien,
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 remise de l'initiative,

 annonce de sa position par la Commission,

 vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités,

Principe de transparence

AA.considérant que l'initiative citoyenne est une forme d'exercice de la souveraineté publique dans 
le domaine législatif et est donc soumise au principe de transparence; considérant qu'il faut dès 
lors que les organisateurs d'une initiative citoyenne rendent des comptes publics sur son 
financement, y compris les sources de financement,

Contrôle politique du processus

AB. considérant qu'il incombe au Parlement de contrôler le processus de l'initiative citoyenne,

AC.considérant que cette responsabilité concerne la mise en œuvre du règlement relatif à l'initiative 
citoyenne en tant que tel, de même que la position politique de la Commission sur la demande 
contenue dans l'initiative citoyenne,

AD.considérant qu'il importe de garantir la compatibilité des demandes soumises à la Commission 
par le biais d'une initiative citoyenne avec les priorités et propositions du Parlement approuvées 
démocratiquement,

Initiatives citoyennes constitutionnelles

AE.considérant que les avis sont partagés quant à savoir si l'article 11, paragraphe 4, du traité UE 
nouvelle version vaut aussi pour des initiatives qui viseraient à modifier les traités (initiatives 
citoyennes constitutionnelles),

1. demande à la Commission de présenter une proposition de règlement relatif à l'initiative 
citoyenne, sur la base de l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

2. demande à la Commission, dans l'exercice de cette tâche, d'examiner comme il se doit les 
recommandations contenues dans l'annexe la présente résolution;

3. demande que le règlement soit clair, simple et facile à consulter, et qu'il inclue des éléments 
concrets relatifs à la définition de l'initiative citoyenne, afin d'éviter qu'elle soit confondue avec 
le droit de pétition;

4. décide de réfléchir, immédiatement après l'adoption de ce règlement, à la mise en place d'un 
système efficace de suivi de la procédure de l'initiative citoyenne;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROPOSITION DE LA 

COMMISSION CONCERNANT UN RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL SUR LA PROCÉDURE ET LES CONDITIONS DE L'INITIATIVE CITOYENNE

Fixation du nombre minimum d'États membres

1. Le nombre minimum d'États membres dont doivent être issus les citoyens de l'Union qui 
participent à l'initiative citoyenne est d'un quart des États membres.

2. Cette exigence n'est remplie que lorsque, dans chacun des États membres concernés, au moins 
1/500e de la population soutient l'initiative.

Fixation de l'âge minimum des participants
3. Tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote conformément à la législation de l'État membre 

dont il relève peut prendre part à une initiative citoyenne.

Aménagement de la procédure 
4. La procédure de l'initiative citoyenne comprend les cinq phases suivantes:

• enregistrement de l'initiative,

• collecte des manifestations de soutien,

• remise de l'initiative,

• annonce de sa position par la Commission,

• vérification de la conformité de l'acte juridique demandé avec les traités.

5. La première phase de l'initiative citoyenne commence par l'enregistrement de celle-ci auprès de 
la Commission par les organisateurs et s'achève par la décision formelle de la Commission 
relative à l'issue positive de l'enregistrement de l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme 
suit:

(a) Une initiative citoyenne doit être présentée dans les formes par ses organisateurs auprès de 
la Commission. Pour l'enregistrement, chaque organisateur doit donner son nom, sa date de 
naissance, sa nationalité et son adresse, ainsi que le texte exact de l'initiative citoyenne 
dans une des langues officielles de l'Union européenne. 

(b) La Commission examine la recevabilité formelle de l'initiative citoyenne présentée. Une 
initiative citoyenne est recevable formellement si elle remplit les quatre conditions 
suivantes:

 elle adresse à la Commission la demande de soumettre une proposition d'adoption d'un 
acte juridique de l'Union européenne.

 les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à l'Union européenne la compétence 
pour l'adoption de l'acte juridique en question. 

 les traités fondamentaux de l'Union ont conféré à la Commission européenne le 
pouvoir de soumettre une proposition pour l'acte juridique en question. L'acte législatif 
demandé n'est pas manifestement contraire aux principes généraux qui régissent le 
droit appliqué dans l'Union européenne;
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La Commission apporte aux organisateurs le soutien consacré par l'article 41 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour garantir que les initiatives 
enregistrées sont recevables. La Commission informe également les organisateurs de 
l'initiative citoyenne sur les projets législatifs en cours ou planifiés relatifs à la matière 
visée par l'initiative en question, ainsi que sur les initiatives citoyennes déjà présentées 
avec succès qui concernent, en tout ou en partie, la même matière.

(c)   Dans un délai de deux mois après la présentation de l'initiative citoyenne, la Commission 
statue sur la recevabilité et l'enregistrement de l'initiative. Un refus d'enregistrement ne 
peut avoir lieu que pour des motifs juridiques, et en aucun cas eu égard à des 
considérations d'opportunité politique.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. 
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.

(e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés 
européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables 
du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de 
prendre une décision.

(f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les 
initiatives citoyennes présentées avec succès. 

(g) Les organisateurs d'une initiative citoyenne peuvent retirer celle-ci à tout moment. 
L'initiative est alors considérée comme n'ayant pas été présentée et est rayée du registre de 
la Commission mentionné ci-dessus.

6. La deuxième phase de l'initiative citoyenne comprend la collecte des manifestations 
individuelles de soutien pour l'initiative présentée avec succès, ainsi que la confirmation 
officielle par les États membres du résultat de la collecte des manifestations individuelles de 
soutien. Elle se caractérise comme suit:

(a) Les États membres prévoient une procédure efficace pour la collecte de manifestations 
individuelles de soutien à une initiative citoyenne et pour la confirmation officielle du 
résultat de cette collecte.

(b) Une manifestation de soutien est conforme aux règles si elle a été déclarée dans le délai de 
collecte des soutiens, dans le respect des dispositions applicables du droit des États 
membres et du droit communautaire. Le délai pour la collecte des manifestations de 
soutien est d'un an. Il commence le premier jour du troisième mois qui suit la décision sur 
l'enregistrement de l'initiative citoyenne.

(c) Toute personne soutenant l'initiative doit  manifester son soutien individuellement, 
généralement par signature personnelle (manuscrite ou, le cas échéant, électronique). La 
manifestation de soutien d'une personne doit au moins mentionner son nom, sa date de 
naissance, son adresse et sa nationalité. Si cette personne possède plusieurs nationalités, 
elle n'en indique qu'une seule, qu'elle choisit librement.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection 
des données, dont les organisateurs de l'initiative citoyenne doivent assurer le respect. 
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(d) La manifestation de soutien à une initiative citoyenne ne peut être donnée qu'une seule 
fois. Toute manifestation de soutien contient, en annexe, une déclaration sur l'honneur de la 
personne signataire, indiquant qu'elle n'a pas déjà apporté précédemment son soutien à la 
même initiative citoyenne.

(e) Toute manifestation de soutien peut être révoquée jusqu'à l'échéance du délai de collecte 
des manifestations de soutien. Le soutien manifesté précédemment est alors déclaré nul et 
non avenu. Toute personne apportant son soutien doit être informée de cette possibilité par 
les organisateurs. Toute manifestation de soutien doit contenir, en annexe, une déclaration 
de la personne signataire indiquant qu'elle a reçu cette information.

(f) Toute personne apportant son soutien reçoit des organisateurs une copie de sa 
manifestation de soutien, ainsi qu'une copie de sa déclaration sur l'honneur et de sa 
déclaration sur la prise de connaissance de la possibilité de retrait du soutien.

(g) Les États membres remettent aux organisateurs de l'initiative citoyenne, après vérification 
des preuves des manifestations de soutien, dans un délai de deux mois, une confirmation 
officielle du nombre de soutiens exprimés dans les formes, ventilés suivant la nationalité 
des personnes signataires. Ils garantissent par des mesures appropriées que toute 
manifestation de soutien n'est confirmée qu'une seule fois par un seul des États membres et 
que des confirmations multiples par plusieurs États membres ou plusieurs organes d'un 
même État membre sont efficacement évitées.

Les données à caractère personnel sont soumises aux exigences en matière de protection 
des données, dont les autorités des États membres doivent assurer le respect. 

7. La troisième étape de l'initiative citoyenne commence avec la remise par les organisateurs de 
l'initiative citoyenne à la Commission et s'achève par la décision formelle de l'aboutissement ou 
non de la remise. Elle se caractérise comme suit:

(a) Une initiative citoyenne doit être remise dans les formes par ses organisateurs à la 
Commission. Lors de cette remise, les confirmations des États membres concernant le 
nombre des manifestations de soutien doivent être jointes. 

(b) La Commission examine la représentativité de l'initiative citoyenne remise. Une initiative 
citoyenne est représentative

 si elle est soutenue par au moins un million de citoyens de l'Union, 

 qui doivent être ressortissants d'au moins un quart des États membres, 

 et que le nombre de ressortissants de chaque État membre représente au moins 1/500e

de la population de l'État membre concerné. 
(c) Dans un délai de deux mois après la remise de l'initiative citoyenne, la Commission statue 

sur l'issue de cette remise. Cette décision doit comporter une déclaration indiquant si 
l'initiative est représentative ou non. Un refus de remise ne peut avoir lieu que pour des 
motifs juridiques, et en aucun cas eu égard à des considérations d'opportunité politique.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. 
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.

(e) La décision est soumise à la vérification de la Cour de justice des Communautés 
européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux dispositions applicables 
du droit de l'Union. Il en est de même, mutatis mutandis, si la Commission s'abstient de 
prendre une décision. 
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(f) La Commission tient un registre, accessible au public sur son site Internet, de toutes les 
initiatives citoyennes remises avec succès. 

8. La quatrième phase de l'initiative citoyenne comprend l'examen sur le fond par la Commission 
de la revendication formulée dans l'initiative et s'achève par la prise de position formelle de la 
Commission sur la demande de soumettre une proposition d'acte juridique contenue dans 
l'initiative citoyenne. Elle se caractérise comme suit:

(a) Une initiative citoyenne remise avec succès oblige la Commission à examiner les questions 
soulevées par cette initiative. 

(b) Dans cette perspective, la Commission auditionne les organisateurs de l'initiative citoyenne 
et leur donne la possibilité de présenter en détail le sujet de l'initiative. 

(c) La Commission doit prendre une décision sur la demande contenue dans l'initiative 
citoyenne dans un délai de trois mois. Si elle a l'intention de ne pas soumettre de 
proposition d'acte juridique, elle en explique les motifs au Parlement et aux organisateurs.

(d) La décision s'adresse aussi bien individuellement aux organisateurs qu'au public en 
général. Elle est portée à la connaissance des organisateurs et publiée au Journal officiel. 
Le Parlement européen, le Conseil et les États membres sont informés sans délai de la 
décision.

(e) Si la Commission s'abstient de prendre une décision sur la demande contenue dans 
l'initiative citoyenne, ce choix est soumis à l'examen juridictionnel de la Cour de justice 
des Communautés européennes ainsi que du Médiateur européen, conformément aux 
dispositions applicables du droit de l'Union.

Principe de transparence

9. Les organisateurs d'une initiative citoyenne présentée avec succès sont tenus, après conclusion 
de la procédure, de soumettre à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur le 
financement de l'initiative, indiquant notamment les sources de financement (rapport de 
transparence). Ce rapport est examiné par la Commission et publié en même temps qu'une prise 
de position.

10. En règle générale, la Commission ne doit commencer l'examen du contenu d'une demande 
d'initiative citoyenne qu'après présentation d'un rapport de transparence en bonne et due forme.
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Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 k vytvoření rámce pro činnost 
zástupců zájmových skupin (lobbistů) v evropských orgánech (2007/2115(INI)) - Zpráva 
Alexandera Stubba 

Evropský parlament,

- s ohledem na čl. 9 odst. 4 jednacího řádu,
- s ohledem na zelenou knihu „Evropská iniciativa pro transparentnost“, kterou předložila 

Komise (KOM(2006)0194),
- s ohledem na sdělení komise s názvem Opatření vyvozená ze zelené knihy „Evropská 

iniciativa pro transparentnost“ (KOM(2007)0127),
- s ohledem na návrh kodexu chování zástupců zájmových skupin, který předložila Komise dne 

10. prosince 2007,
- s ohledem na své rozhodnutí ze dne 17. července 1996 o změně jednacího řádu (působení 

zástupců zájmových skupin v Evropském parlamentu)1,
- s ohledem na své rozhodnutí ze dne 13. května 1997 o změně jednacího řádu (kodex chování 

zástupců zájmových skupin)2,
- s ohledem článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (A6–0105/2008),

A. vzhledem k tomu, že s rozšířením pravomocí Parlamentu se výrazně zvýšilo lobbování 
v Evropském parlamentu,

B. vzhledem k tomu, že cílem lobbistické činnosti je ovlivnit nejen politická a legislativní 
rozhodnutí, ale také rozdělování finančních prostředků Společenství a vynucování právních 
předpisů,

C. vzhledem k tomu, že s očekávanou ratifikací Lisabonské smlouvy dojde k posílení pravomocí 
Parlamentu, který se stane spolutvůrcem právních předpisů téměř v celé šíři běžného 
legislativního procesu, a soustředí se tak na něj pozornost ještě většího množství zájmových 
skupin,

D. vzhledem k tomu, že zástupci zájmových skupin hrají zásadní úlohu v otevřeném a 
pluralistickém dialogu, na němž je demokratický systém založen, a jsou pro poslance 
významným zdrojem informací při výkonu jejich mandátu,

E. vzhledem k tomu, že zástupci zájmových skupin lobbují nejen u poslanců, ale snaží se rovněž 
ovlivňovat rozhodování Parlamentu tím, že lobbují u úředníků pracujících v sekretariátech 
parlamentních výborů, zaměstnanců politických skupin a asistentů poslanců,

F. vzhledem k tomu, že podle odhadů je v Bruselu asi 15 000 jednotlivých lobbistů a 2 500 
lobbistických organizací,

G. vzhledem k tomu, že Komise navrhla, aby byl v rámci její evropské iniciativy pro 
transparentnost zřízen společný rejstřík zástupců zájmových skupin v orgánech EU,

                                               
1 Úř. věst. C 261, 9.9.1996, s. 75.
2 Úř. věst. C 167, 2.6.1997, s. 20.



A6-0351/2007 - Zpravodaj: Alain Lamassoure, Adrian Severin 08/10/2007/ 63

H. vzhledem k tomu, že Parlament má vlastní rejstřík lobbistů1 již od roku 1996 a vlastní kodex 
chování2, který ukládá registrovaným lobbistům povinnost dodržovat vysoké etické normy,

I. vzhledem k tomu, že v Parlamentu je v současné době přibližně 5 000 registrovaných 
lobbistů,

J. vzhledem k tomu, že mezi zájmové skupiny patří místní a vnitrostátní organizace, jejichž 
činnost regulují členské státy, 

Zvyšování transparentnosti Parlamentu
1. uznává vliv zájmových skupin na rozhodování EU, a považuje proto za zásadní, aby 

poslancům Evropského parlamentu byla známa totožnost organizací zastupovaných 
lobbistickými skupinami; zdůrazňuje, že transparentnost a rovný přístup do všech orgánů EU 
je zcela nezbytným předpokladem legitimity Unie a důvěry jejích občanů; zdůrazňuje, že 
transparentnost je obousměrný proces, který je zapotřebí jak pro činnost samotných orgánů, 
tak pro lobbisty; zdůrazňuje, že rovný přístup lobbistických skupin do orgánů EU prohlubuje 
odborné znalosti, které jsou k dispozici pro fungování Unie; považuje za nezbytné, aby 
zástupci občanské společnosti měli přístup do evropských orgánů, v první řadě 
do Evropského parlamentu; 

2. domnívá se, že odpovědnost za získávání vyvážených informací nesou sami poslanci; 
zdůrazňuje, že je nutné považovat poslance za schopné činit politická rozhodnutí nezávisle na 
lobbistech;

3. uznává, že zpravodaj může, pokud to považuje za vhodné (dobrovolně), použít „legislativní 
stopu“, tj. orientační seznam, přikládaný ke zprávám Parlamentu, registrovaných zástupců 
zájmových skupin, s nimiž byla daná zpráva během přípravy konzultována a kteří ji 
významným způsobem ovlivnili; považuje za zvláště žádoucí, aby byl tento seznam přikládán 
k legislativním zprávám; zdůrazňuje nicméně, že pro Komisi je stejně důležité, aby tuto 
„legislativní stopu“ přikládala ke svým legislativním podnětům;

4. zastává názor, že Parlament musí o tom, do jaké míry zohlední podněty vycházející 
z občanské společnosti, rozhodovat zcela nezávisle;

5. bere na vědomí stávající pravidla, která ukládají poslancům povinnost zveřejňovat své 
finanční zájmy; vyzývá předsednictvo, aby na základě návrhu kvestorů vypracovalo plán, jak 
dále zlepšit provádění a sledování dodržování pravidel Parlamentu, jež poslanci ukládají 
povinnost oznámit jakoukoli podporu, která je mu poskytována, ať již se jedná o podporu 
finanční, personální či materiální3;

6. bere na vědomí stávající pravidla o meziskupinách, která stanoví povinnost zveřejňovat údaje 
o financování; vyzývá k větší transparentnosti meziskupin, tzn. ke zveřejnění seznamu všech 
registrovaných i neregistrovaných meziskupin, které existují, na internetových stránkách 
Parlamentu, včetně kompletního prohlášení o mimoparlamentní podpoře činnosti meziskupin 
a prohlášení o širších cílech těchto skupin; zdůrazňuje však, že meziskupiny nelze v žádném 
případě považovat za orgány Parlamentu; 

7. vyzývá předsednictvo, aby na základě návrhu kvestorů prověřilo způsoby, jak omezit 
neoprávněný přístup do pater parlamentních budov, v nichž se nacházejí kanceláře poslanců, 
přičemž přístup veřejnosti do zasedacích místností výborů by měl být omezen pouze za 

                                               
1 Čl. 9 odst. 4 jednacího řádu.
2 Článek 3 přílohy IX jednacího řádu.
3 Článek 2 přílohy I jednacího řádu.
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výjimečných okolností;

Návrh Komise
8. vítá návrh Komise vytvořit v rámci evropské iniciativy pro transparentnost strukturovanější 

rámec pro činnost zástupců zájmových skupin;
9. souhlasí s definicí Komise, která lobbování vymezuje jako „činnosti vykonávané s cílem 

ovlivnit formulování politiky a rozhodovací procesy orgánů EU“; domnívá se, že tato definice 
je v souladu s čl. 9 odst. 4 jednacího řádu;

10. zdůrazňuje, že za lobbisty by měly být považovány všechny subjekty, včetně zástupců 
soukromých a veřejných zájmových skupin, které nejsou součástí orgánů EU, na něž se 
vztahuje uvedená definice a které pravidelně ovlivňují orgány EU, a mělo by se s nimi 
zacházet stejným způsobem: profesionální lobbisté, podnikoví lobbisté, nevládní organizace, 
skupiny odborníků (think-tanky), obchodní sdružení, odborové organizace a organizace 
zaměstnavatelů, ziskové a neziskové organizace a právníci, pokud je jejich cílem ovlivnění 
politiky, nikoli poskytování právní pomoci či vedení obhajoby při soudních řízeních nebo 
poskytování právního poradenství; rovněž však upozorňuje na skutečnost, že tato pravidla se 
nevztahují na regiony a obce členských států ani na politické strany na vnitrostátní a evropské 
úrovni a orgány, jejichž právní status vyplývá ze Smluv, pokud plní úlohu a vykonávají 
úkoly, jež jim Smlouvy ukládají;

11. v zásadě vítá návrh Komise zřídit „jedno registrační místo“, kde by se lobbisté mohli 
zaregistrovat u Komise i Parlamentu, a vyzývá k tomu, aby Rada, Komise a Parlament přijaly 
interinstitucionální dohodu o společném povinném rejstříku, který již v Evropském 
parlamentu de facto existuje, který by platil ve všech orgánech a jehož součástí by bylo úplné 
finanční prohlášení, společný mechanismus pro vyřazení z rejstříku a společný etický kodex; 
připomíná však zásadní rozdíly mezi Radou, Komisí a Parlamentem jako orgány; vyhrazuje si 
proto právo zhodnotit konečný návrh Komise a teprve poté rozhodnout, zda ho podpoří či 
nikoli;

12. připomíná, že počet lobbistů s přístupem do Parlamentu musí zůstat v rámci přiměřených 
mezí; doporučuje proto, aby byl zaveden systém, kdy se lobbisté budou muset zaregistrovat 
pouze jednou u všech orgánů a každý orgán bude moci rozhodnout, zda konkrétnímu 
lobbistovi povolí přístup do svých prostor, což umožní Parlamentu i nadále omezovat počet 
průkazů ke vstupu na čtyři pro každou organizaci či společnost;

13. vyzývá ke vzájemnému uznání samostatných rejstříků Rady, Komise a Parlamentu, pokud se 
nepodaří dosáhnout dohody o vytvoření rejstříku společného; navrhuje, aby vzhledem k tomu, 
že orgány zatím nevytvořily předpoklady pro společný rejstřík, obsahovaly jejich vlastní 
rejstříky na webových stránkách odkazy na rejstříky ostatních orgánů, aby bylo možné 
porovnávat údaje o jednotlivých lobbistech; vyzývá generálního tajemníka, aby přesunul 
seznam zástupců akreditovaných zájmových skupin na snáze přístupné místo na webových 
stránkách Parlamentu;

14. navrhuje, aby byla bezodkladně ustavena společná pracovní skupina složená ze zástupců 
Rady, komisařů a poslanců Evropského parlamentu jmenovaných Konferencí předsedů, která 
by do konce roku 2008 vyhodnotila dopady společného rejstříku všech lobbistů, kteří chtějí 
mít přístup do Rady, Komise nebo Parlamentu, a vypracovala společný kodex chování; 
pověřuje generálního tajemníka, aby provedl příslušné kroky;

15. naléhavě vyzývá Radu, aby se k případnému společnému rejstříku připojila také; zastává 
názor, že v souvislosti se záležitostmi, u nichž je uplatňován postup spolurozhodování, je 
zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost působení lobbistů na sekretariát Rady;

16. bere na vědomí rozhodnutí Komise začít s dobrovolnou registrací a po roce fungování systém 
vyhodnotit, obává se však, že čistě dobrovolný systém umožní méně zodpovědným 
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lobbistům, aby se plnění svých povinností vyhýbali; vyzývá všechny tři orgány, aby 
nejpozději do tří let od vytvoření společného rejstříku pravidla pro činnost lobbistů znovu 
posoudily a určily, zda změněný systém zajišťuje potřebnou transparentnost lobbistické 
činnosti; je mu znám právní základ povinného rejstříku stanovený Lisabonskou smlouvou a 
vyjadřuje svoji vůli do té doby spolupracovat s ostatními orgány prostřednictvím 
interinstitucionální dohody na základě stávajících rejstříků; domnívá se, že pro lobbisty, kteří 
chtějí mít do orgánů přístup pravidelně, jak je tomu de facto již dnes v Parlamentu, by 
registrace měla být povinná; 

17. domnívá se, že pravidla upravující metody lobbování musí být dostatečně pružná, aby bylo 
možné rychle reagovat na změny, neboť tyto metody se neustále vyvíjí;

18. bere na vědomí návrh kodexu chování zástupců zájmových skupin, který předložila Komise; 
připomíná Komisi, že Parlament již takový kodex má více než 10 let, a vyzývá ji, aby s 
Parlamentem projednala vytvoření společných norem; zastává názor, že každý takový kodex 
by měl obsahovat silný prvek sledování chování lobbistů; zdůrazňuje, že lobbisté, kteří kodex 
poruší, by měli být postihováni; upozorňuje na to, že je nezbytné vyčlenit dostatečné zdroje 
(personální a finanční) pro účely ověřování údajů uvedených v rejstříku; domnívá se, že v 
případě rejstříku Komise je možným postihem dočasné nebo, při závažnějším porušení 
pravidel, trvalé vyloučení z tohoto rejstříku; zastává názor, že jakmile bude zaveden společný 
rejstřík, měly by se postihy lobbistů za nedodržení stanovených pravidel týkat přístupu do 
všech orgánů, pro něž bude rejstřík platit;

19. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se uživatel v rejstříku snadno orientoval a aby byl rejstřík k 
dispozici na internetu: veřejnost musí být schopna rejstřík snadno nalézt a vyhledávat v něm, 
přičemž v rejstříku musí být uvedeny nejen názvy lobbujících organizací, ale rovněž jména 
samotných jednotlivých lobbistů;

20. zdůrazňuje, že by měl rejstřík obsahovat samostatné kategorie, do nichž by byli lobbisté 
zařazováni podle druhu zájmů, které zastupují (např. profesní sdružení, zástupci firem, 
odbory, organizace zaměstnavatelů, právnické kanceláře, nevládní organizace atd.);

21. vítá rozhodnutí Komise požadovat od zástupců zájmových skupin, kteří chtějí být do rejstříku 
zařazeni, tyto finanční údaje:

- obrat profesionálních poradenských firem a právnických kanceláří související 
s lobbováním u institucí EU a poměrný podíl jednotlivých klientů na tomto obratu,

- odhad nákladů na činnost podnikových lobbistů a obchodních sdružení souvisejících s 
přímým lobbováním u orgánů EU,

- celkový rozpočet nevládních organizací a skupin odborníků a přehled hlavních zdrojů 
jejich financování;

22. zdůrazňuje, že požadavek na poskytnutí finančních údajů musí platit stejně pro všechny 
registrované zástupce zájmových skupin;

23. vyzývá výše uvedenou společnou pracovní skupinu, aby navrhla konkrétní kritéria zahrnující 
požadavek na poskytnutí finančních údajů, například uvedení výše prostředků vynaložených 
na lobbování v přiměřených parametrech (přesná čísla nejsou nutná);

24. vyzývá příslušný výbor, aby připravil případné změny jednacího řádu Parlamentu, které bude 
nutné provést;

o

o o
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25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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6 Jednací řád EP
A. Změny jednacího řádu

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o vložení 
nového článku 204a o „opravách“ do jednacího řádu Evropského 
parlamentu (2005/2041(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 71

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2006 o změnách 
jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se kodexu chování 
poslanců Evropského parlamentu (2005/2075(REG)) - Rapport Gérard 
Onesta 73

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. října 2006 o změně článků 
3 a 4 jednacího řádu Parlamentu (2005/2036(REG)) - Zpráva Pahora 
Boruta 79

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2007 o změnách 
jednacího řádu Evropského parlamentu k přizpůsobení vnitřních postupů 
požadavkům na zjednodušení právních předpisů Společenství 
(2005/2238(REG)) - Zpráva Maryline Reynaudové 83

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 o změně 
článku 139 jednacího řádu Evropského parlamentu o přechodných 
ustanoveních pro používání úředních jazyků (2006/2244(REG)) - Zpráva 
Inga Friedricha 87

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 o změně 
článku 81 jednacího řádu Evropského parlamentu „Prováděcí ustanovení“ 
(2006/2211(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 89

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 o změně 
článku 15 a čl. 182 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu – volba 
kvestorů a předsednictev výborů (2006/2287(REG)) - Zpráva Joa 
Leinena 92

-
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- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o změně 
článku 201 jednacího řádu Evropského parlamentu o uplatňování 
a výkladu jednacího řádu (2006/2192(REG)) - Zpráva Richarda 
Corbetta 94

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2007 o změně 
jednacího řádu Evropského parlamentu v souvislosti se statutem poslanců 
(2006/2195(REG)) - Zpráva Inga Friedricha 96

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o změně 
článku 29 jednacího řádu Evropského parlamentu – Vytváření politických 
skupin (2006/2201(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 100

-

- Proposition de décision du parlement européen sur la révision des 
dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions 
(2006/2209(REG)) - Rapport Gérard Onesta 102

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2007 o změně 
článku 47 jednacího řádu Parlamentu - spolupráce mezi výbory 
(2007/2016(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 110

-

- Projet de rapport sur la révision générale du règlement du Parlement 
(2007/2124(REG)) - Rapport Richard Corbett 112

Chyba! Záložka není definována.
B. Výklad jednacího řádu 
- Výklad čl. 162 odst. 2 nařízení (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud

131

-

- Výklad / změna nařízení o zjednodušení řešení kompetenčních konfliktů 
týkajících se zejména nelegislativních postupů (2005/2239(REG)) - Ingo 
Friedrich 132

-

- Výklad článku 166 nařízení (2006/2139(REG)) - Jo Leinen 134

-

- Výklad článku 166 nařízení, který se týká písemných prohlášení 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett 136
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-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o změně článku 
121 jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se řízení před 
Soudním dvorem (2007/2266(REG)) - Zpráva Costase Botopoulose137

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 o výkladu 
článku 19 jednacího řádu Parlamentu o povinnostech předsedy 
(2008/2016(REG)) - Zpráva Joa Leinena 139

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o výkladu článku 
182 jednacího řádu o účasti předsedů podvýborů (2008/2075(REG))-
Zpráva Maura Zaniho 142

-

- Výklad článku 179 nařízení (2008/2076(REG)) - Jo Leinen 145

-

- Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o výkladu čl. 47 
a čl. 149 odst. 4 jednacího řádu o účasti předsedů podvýborů a zjištění 
usnášeníschopnosti (2008/2327(REG)) - Zpráva Joa Leinena 146
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o vložení nového článku 204a o 
„opravách“ do jednacího řádu Evropského parlamentu (2005/2041(REG)) - Zpráva Richarda 
Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 10. března 2005,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0229/2007),

1. rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 204a (nový)

Článek 204a
Opravy

1. Pokud je v textu přijatém Parlamentem 
nalezena chyba, postoupí případně 
předseda návrh opravy příslušnému 
výboru.
2. Pokud je chyba nalezena v textu 
přijatém Parlamentem, s nímž vyslovily 
svůj souhlas jiné orgány, požádá předseda 
tyto orgány o schválení potřebných oprav 
a poté postupuje v souladu s odstavcem 1.
3. Příslušný výbor prozkoumá návrh 
opravy a pokud souhlasí, že došlo k chybě, 
která může být opravena navrhovaným 
způsobem, předloží jej Parlamentu.
4. Oprava je oznámena na příštím dílčím 
zasedání. Pokud nejpozději do čtyřiceti 
osmi hodin po tomto oznámení nepožádá 
politická skupina nebo nejméně čtyřicet 
poslanců, aby se o této opravě hlasovalo, 
považuje se za schválenou. Pokud oprava 
schválena není, je postoupena zpět 
příslušnému výboru, který může 
navrhnout její pozměněné znění, nebo 
postup uzavřít. 
5. Schválené opravy jsou zveřejněny 
stejným způsobem jako text, k němuž se 
vztahují. Čl. 66 odst. 3 a články 67 a 68 se 
použijí obdobně.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2006 o změnách jednacího řádu 
Evropského parlamentu týkajících se kodexu chování poslanců Evropského parlamentu 
(2005/2075(REG)) - Rapport Gérard Onesta 

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Parlamentu ze dne 18. března 2005,

- s ohledem na návrhy změn jednacího řádu formulované předsednictvem dne 7. března 2005,

- s ohledem na článek 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0413/2005),

A. vzhledem k tomu, že je nutné dbát na to, aby mohla činnost Parlamentu probíhat v důstojných
podmínkách a aby přitom byl zachován živý a bezprostřední charakter jednání, 

B. vzhledem k tomu, že současná ustanovení jednacího řádu neumožňují reagovat přiměřeným 
způsobem na veškerá narušení parlamentní činnosti a na jiné aktivity v prostorách 
Parlamentu,

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné – jak je tomu ve všech parlamentních shromážděních –
zavést možnost uložit sankce těm poslancům, kteří se neřídí kodexem chování, jehož hlavní 
zásady musí Parlament vymezit a musí také stanovit vnitřní postup odvolání se proti 
rozhodnutím o uložení takových sankcí, aby bylo zaručeno právo hájit se,

1. rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. rozhodl, že změny vstoupí v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání v souladu s čl. 
202 odst. 3 jednacího řádu;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi 
a parlamentům členských států.
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Platné znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 9 název a odst. 1 první pododstavec

Kodex chování Finanční zájmy poslanců, kodex chování 
a přístup do Parlamentu

1. Parlament může stanovit pro své 
poslance kodex chování. Kodex se přijímá 
podle čl. 202 odst. 2 a je připojen k tomuto 
jednacímu řádu jako příloha.

1. Parlament může stanovit pravidla
průhlednosti týkající se finančních zájmů 
poslanců, která jsou uvedena v příloze k 
tomuto jednacímu řádu. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 9 odst. 1a (nový)

1a. Chování poslanců je vedeno vzájemnou 
úctou, vychází z hodnot a zásad 
vymezených v základních dokumentech 
Evropské unie, nesnižuje důstojnost 
Parlamentu a nesmí ohrozit řádný chod 
parlamentní činnosti ani narušovat klidné 
prostředí v budovách Parlamentu.
Nedodržení těchto zásad může vést k použití 
opatření stanovených v článcích 146, 147 a 
148.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 9 odst. 1b (nový)

1b. Uplatňování tohoto článku nijak 
neomezuje živost a bezprostřednost 
parlamentního jednání ani svobodu projevu 
poslanců.
Plně respektuje výsadní práva poslanců 
vymezená v primárním právu a ve statutu 
poslanců. 
Vychází ze zásady průhlednosti a zaručuje, 
že jakékoli ustanovení v této věci bude 
oznámeno poslancům a každý poslanec 
bude osobně seznámen se svými právy a 
povinnostmi.

Pozměňovací návrh 4
Výklad čl. 22 odst. 3

Součástí průběhu zasedání jsou otázky 
týkající se chování poslanců ve všech
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prostorách Parlamentu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 96 odst. 3

3. Výbory se zpravidla scházejí veřejně. 
Nejpozději při přijímání pořadu schůze 
však mohou rozhodnout o tom, že rozdělí 
pořad jednání dané schůze na body veřejné 
a neveřejné. U neveřejných schůzí může 
výbor v souladu s čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 zpřístupnit dokumenty a zápisy 
z těchto schůzí.

3. Výbory se zpravidla scházejí veřejně. 
Nejpozději při přijímání pořadu schůze 
však mohou rozhodnout o tom, že rozdělí 
pořad jednání dané schůze na body veřejné 
a neveřejné. U neveřejných schůzí může 
výbor v souladu s čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 zpřístupnit dokumenty a zápisy 
z těchto schůzí. V případě porušení 
pravidel důvěrnosti se použije článek 147.

Pozměňovací návrh 6
Hlava VI kapitola 3a název (nový)

KAPITOLA 3a
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ 

KODEXU CHOVÁNÍ
[vkládá se před článek 146]

Pozměňovací návrh 7
Čl. 146 název a odst. 1

Pořádek v jednacím sále Okamžitá opatření
1. Předseda napomene jakéhokoli poslance, 
který v průběhu jednání vyrušuje.

1. Předseda napomene jakéhokoli poslance, 
který narušuje řádný chod jednání nebo se 
chová způsobem neslučitelným s 
příslušnými ustanoveními článku 9.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 146 odst. 3

3. Jestliže se provinění znovu opakuje, může 
předseda vykázat poslance z jednacího sálu 
pro zbytek zasedání. Generální tajemník 
zajistí okamžitý výkon tohoto
disciplinárního opatření za pomoci zřízenců 
a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní 
služby Parlamentu.

3. Pokud narušování pořádku pokračuje 
nebo jestliže se znovu opakuje, může 
předseda odebrat poslanci slovo a vykázat 
jej z jednacího sálu pro zbytek zasedání. V 
mimořádně závažném případě může rovněž 
přikročit k tomuto poslednímu opatření 
okamžitě a bez druhého napomenutí. 
Generální tajemník neprodleně zajistí výkon 
takového disciplinárního opatření za pomoci 
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zřízenců a v případě potřeby za pomoci 
bezpečnostní služby Parlamentu.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 146 odst. 3a (nový)

3a. Pokud hrozí, že vyrušování při jednání 
v Parlamentu znemožní plynulý chod 
zasedání, předseda v zájmu obnovení 
pořádku na určitou dobu přeruší nebo 
ukončí jednání. Jestliže tak nemůže 
učinit, opustí předsednické křeslo, což má 
za následek přerušení zasedání. Zasedání 
pokračuje poté, co jej předseda znovu 
svolá.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 146 odst. 3b (nový)

3b. Pravomoci vymezené v odstavcích 1 až 
3a obdobně náleží i předsedajícím na 
schůzích orgánů, výborů a delegací, jak je 
stanoví tento jednací řád.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 146 odst. 3c (nový)

3c. V případě potřeby může předsedající s 
ohledem na závažnost porušení kodexu 
chování požádat předsedu Parlamentu 
nejpozději na nejbližším dílčím zasedání 
nebo na následující schůzi daného 
orgánu, výboru nebo delegace o uplatnění 
článku 147.

Pozměňovací návrh 12
Článek 147

Vyloučení poslanců Sankce
1. V případě závažného porušení pořádku 
nebo narušení chodu Parlamentu může
předseda po formálním upozornění 
navrhnout, buď okamžitě nebo nejpozději 
na příštím dílčím zasedání, aby Parlament 
hlasoval o udělení důtky, což má za 
následek okamžité vykázání z jednacího 
sálu a zastavení činnosti na dva až pět dní.

1. V případě mimořádně závažného 
narušení pořádku nebo chodu Parlamentu v 
rozporu se zásadami vymezenými v článku 
9 předseda poté, co dá dotyčnému poslanci 
možnost vyjádřit se, přijme odůvodněné 
rozhodnutí o odpovídající sankci a sdělí je 
dotyčnému poslanci a předsedům orgánů, 
výborů a delegací, jejichž členem je dotyčný 
poslanec, předtím, než je oznámí 
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plenárnímu zasedání.
2.  Parlament rozhodne, zda přistoupí k 
takovému disciplinárnímu opatření v době, 
kterou určí předseda, tj. buď na zasedání, 
při němž k dané události došlo, nebo v 
případě provinění mimo jednací sál v době, 
kdy byl předseda o tomto provinění 
informován, nebo nejpozději na příštím 
dílčím zasedání. Příslušný poslanec má 
právo před hlasováním vystoupit před 
Parlamentem. Délka jeho projevu nesmí 
překročit pět minut.

2. Při posuzování nevhodného chování 
poslanců je nutno brát v úvahu, zda jde o 
případ jednorázového, opakovaného nebo 
soustavného chování, a zvažovat míru jeho 
závažnosti, a to na základě pokynů 
připojených k tomuto jednacímu řádu*.

3. O žádosti o disciplinární opatření se 
hlasuje elektronicky bez rozpravy. Žádosti
podané podle čl. 149 odst. 3 nebo čl. 160 
odst. 1 nejsou přípustné.

3. Sankce může mít formu jednoho nebo 
více níže uvedených opatření:

a) udělení důtky;
b) ztráta nároku na denní příspěvek na 
dobu dvou až deseti dnů;
c) aniž by byl dotčen výkon hlasovacího 
práva  na plenárním zasedání a s výhradou 
případu důsledného dodržení kodexu 
chování dočasné vyloučení ze schůzí 
Parlamentu nebo kteréhokoli z jeho 
orgánů, výborů nebo delegací, z účasti na 
veškerých parlamentních činnostech nebo 
na části těchto činností, a to na dobu od 
dvou do deseti po sobě následujících dnů;
d) Konferenci předsedů bude podle článku 
18 předložen návrh na pozastavení nebo 
zbavení jedné nebo více volených funkcí, 
které dotyčný poslanec v Parlamentu 
zastává.
* viz příloha XVIa

Pozměňovací návrh 13
Článek 148

Vyrušování při jednání Vnitřní odvolání
Pokud hrozí, že vyrušování při jednání v 
Parlamentu znemožní plynulý chod 
zasedání, předseda na určitou dobu ukončí 
nebo přeruší jednání, aby obnovil pořádek. 
Jestliže toho nemůže dosáhnout, opustí 
předsednické křeslo, což má za následek 
přerušení zasedání. Zasedání pokračuje 
poté, co jej předseda znovu svolá.

Dotyčný poslanec může podat vnitřní 
odvolání k předsednictvu ve lhůtě dvou 
týdnů ode dne, kdy mu předseda oznámil 
uložení sankce. Odvoláním se platnost 
sankce pozastavuje. Předsednictvo může 
nejpozději do čtyř týdnů po podání odvolání 
uloženou sankci zrušit, potvrdit nebo omezit 
její rozsah, aniž jsou dotčeny právní 
možnosti vnějšího odvolání, které má 
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dotyčný k dispozici. Pokud předsednictvo ve 
stanovené lhůtě nerozhodne, považuje se 
sankce za neplatnou. 

Pozměňovací návrh 14
Příloha XVIa (nová)

PŘÍLOHA XVIa
Pokyny k výkladu kodexu chování poslanců
1. Je třeba rozlišovat chování vizuální 
povahy, které lze tolerovat, pokud neuráží 
nebo neostouzí jiné, zachovává rozumnou 
míru a nevyvolává konflikty, od chování, 
které aktivně narušuje jednu z 
parlamentních činností.
2. Poslanci nesou odpovědnost v případě, že 
osoby, které zaměstnávají nebo kterým 
umožňují přístup do Parlamentu, nedodrží 
v prostorách Parlamentu kodex chování 
poslanců.
Předseda nebo jeho zástupci mají 
disciplinární pravomoc vůči těmto osobám 
nebo vůči jakékoli jiné osobě, která není z 
Parlamentu a nachází se v jeho prostorách.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. října 2006 o změně článků 3 a 4 jednacího 
řádu Parlamentu (2005/2036(REG)) - Zpráva Pahora Boruta

Evropský parlament,

- s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. prosince 2004 o ověření pověřovacích listin1, a 
zejména bod 6 uvedeného rozhodnutí,

- s ohledem na dopis generálního tajemníka ze dne 15. února 2005,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0274/2006),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje na to, že podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu vstoupí tyto změny v platnost 
prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 226 E, 15. 9. 2005, s. 51.
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Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 odst. -1 (nový)

-1. Po volbách do Evropského parlamentu 
vyzve předseda příslušné orgány 
členských států, aby neprodleně oznámily 
Parlamentu jména zvolených poslanců, 
aby všichni poslanci mohli zasednout v 
Parlamentu s účinností od okamžiku 
zahájení prvního zasedání po volbách.
Zároveň předseda upozorní tyto orgány na 
příslušná ustanovení aktu ze dne 20. září 
1976 a vyzve je, aby přijaly opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k případům 
neslučitelnosti s výkonem mandátu 
poslance Evropského parlamentu. 

(Původní čl. 3 odst. 6 se vypouští)

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. -1a (nový)

-1a. Každý poslanec, jehož zvolení bylo 
oznámeno Parlamentu, učiní předtím, než 
zasedne v Parlamentu, písemné 
prohlášení, že nezastává žádnou funkci 
neslučitelnou s mandátem poslance 
Evropského parlamentu ve smyslu čl. 7 
odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 1976. 
Po všeobecných volbách bude toto 
prohlášení učiněno, je-li to možné, 
nejpozději šest dnů před ustavujícím 
zasedáním Parlamentu. Dokud nejsou 
ověřeny pověřovací listiny poslance nebo 
není rozhodnuto o jakémkoli sporu a za 
předpokladu, že předtím podepsal výše 
uvedené písemné prohlášení, zasedá 
poslanec v Parlamentu a v jeho orgánech 
a požívá všech práv, která jsou s tím 
spojena. 
Pokud je na základě skutečností 
ověřitelných ze zdrojů přístupných 
veřejnosti zjištěno, že poslanec zastává 
funkci neslučitelnou s výkonem mandátu 
poslance Evropského poslance ve smyslu 
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čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. září 
1976, předseda o tom informuje 
Parlament, který oznámí uvolnění 
mandátu.

(Původní čl. 3 odst. 5 se vypouští)

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 2

Mandát poslance může být potvrzen, pouze 
pokud poslanec učinil písemná prohlášení 
podle článku 7 aktu ze dne 20. září 1976 a 
přílohy I tohoto jednacího řádu.

Mandát poslance může být potvrzen, pouze 
pokud poslanec učinil písemná prohlášení 
podle tohoto článku a přílohy I tohoto 
jednacího řádu. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 4

4. Neslučitelnost vyplývající z 
vnitrostátních právních předpisů je 
oznámena Parlamentu, který ji vezme na 
vědomí.

4. Oznámí-li příslušný orgán členského 
státu předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu skončilo 
funkční období poslance Evropského 
parlamentu, buď v důsledku 
neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu 
ze dne 20. září 1976, nebo zbavením 
mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného 
aktu, informuje předseda Parlament, že 
daný mandát skočil dnem, který sdělil 
členský stát, a vyzve daný členský stát, aby 
uvolněný mandát neprodleně obsadil. 

Jakmile příslušné orgány členských států 
nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí 
předsedovi jmenování do funkce, která je 
neslučitelné s výkonem mandátu poslance 
Evropského parlamentu, předseda o tom 
informuje Parlament, který oznámí 
uvolnění mandátu.

Jakmile příslušné orgány členských států 
nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí 
předsedovi jmenování nebo zvolení do 
funkce, která je neslučitelné s výkonem 
mandátu poslance Evropského parlamentu
ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 
20. září 1976, předseda o tom informuje 
Parlament, který oznámí uvolnění 
mandátu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 6 odrážka 2

– v případě jmenování do funkce 
neslučitelné s výkonem mandátu poslance 

– v případě jmenování nebo zvolení do 
funkce neslučitelné s výkonem mandátu 
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Evropského parlamentu buď na základě 
vnitrostátních volebních právních 
předpisů, nebo podle článku 7 aktu ze dne 
20. září 1976: den oznámení příslušným 
orgánem členského státu nebo Unie či 
dotyčným poslancem.

poslance Evropského parlamentu ve 
smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. 
září 1976: den oznámení příslušným 
orgánem členského státu nebo Unie či 
dotyčným poslancem.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 7

7. Pokud Parlament potvrdí, že se uvolnil 
mandát, vyrozumí o tom dotyčný členský 
stát.

7. Pokud Parlament potvrdí, že se uvolnil 
mandát, vyrozumí o tom dotyčný členský 
stát a vyzve jej, aby mandát neprodleně 
obsadil.

Pozměňovací návrh 7
Článek 11 výklad

Vyskytne-li se během předsednictví 
nejstaršího poslance otázka týkající se 
ověření pověřovacích listin, postoupí ji 
nejstarší poslanec výboru příslušnému pro 
ověřování pověřovacích listin.

Nejstarší poslanec vykonává pravomoci 
předsedy uvedené v čl. 3 odst.-1a druhém 
pododstavci. Vyskytne-li se během 
předsednictví nejstaršího poslance jakákoli 
jiná záležitost týkající se ověření 
pověřovacích listin, postoupí ji nejstarší 
poslanec výboru příslušnému pro 
ověřování pověřovacích listin.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2007 o změnách jednacího řádu 
Evropského parlamentu k přizpůsobení vnitřních postupů požadavkům na zjednodušení 
právních předpisů Společenství (2005/2238(REG)) - Zpráva Maryline Reynaudové

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0582/2005),

- s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: „Provádění lisabonského programu 
Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí“ (KOM(2005)0535),

- s ohledem na závěry Evropské rady konané ve dnech 15. a 16. června 2006, zejména na bod 
41,

- s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního 
prostředí1,

- s ohledem na své usnesení ze dne 16. května 2006 o výsledku prověření legislativních návrhů 
v legislativním procesu2,

- s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem: „Lepší právní předpisy v Evropské unii –
strategický přezkum“ (KOM(2006)0689),

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0143/2007),

A. vzhledem k tomu, že Parlament se ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 16. května 2006 o 
strategii pro zjednodušení právního prostředí (bod 21) zavázal, „ že se bude zabývat otázkou 
zlepšování svých postupů a způsobů tvorby právních předpisů, aby se urychlily okruhy, jichž 
se ,zjednodušení‘ týká, a zároveň aby byly dodrženy postupy, které stanoví primární právo, v 
tomto případě Smlouva o ES“,

B. vzhledem k tomu, že metody kodifikace a přepracování patří mezi nejvýznamnější nástroje 
zjednodušení právních předpisů Společenství, které je součástí nové lisabonské strategie ve 
prospěch růstu a zaměstnanosti v Evropě,

C. vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje ustanovení týkající se kodifikace, které by mělo být 
revidováno, ale neobsahuje žádné ustanovení o přepracování,

D. vzhledem k tomu, že si Parlament přeje přezkumem a vyjasněním svých postupů vážně 
přispět k úsilí o zjednodušení právního prostředí a podpořit Komisi, aby předkládala více 
návrhů v tomto smyslu,

                                               
1 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
2 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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E. vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby Rada podnikla podobné kroky,

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 80

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na úřední kodifikaci práva 
Společenství, postoupí jej výboru 
příslušnému pro právní záležitosti. Pokud 
se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní 
změny dosavadního práva Společenství, 
postupuje se podle článku 43.

1.  Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na kodifikaci práva Společenství, 
postoupí jej výboru příslušnému pro právní 
záležitosti. Ten jej prozkoumá podle 
postupů dohodnutých na 
interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit, 
že se návrh omezuje na pouhou kodifikaci 
bez věcné změny. 

2. Předseda příslušného výboru nebo 
zpravodaj jmenovaný tímto výborem 
se mohou účastnit posuzování a revize 
návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor 
může v případě potřeby zaujmout 
stanovisko předem.

2. Výbor, který byl příslušným výborem 
pro akty, které jsou předmětem kodifikace, 
může na svou žádost nebo na žádost 
výboru příslušného pro právní záležitosti 
být požádán o stanovisko, pokud jde o 
vhodnost kodifikace.

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 
nelze použít zjednodušený postup 
v případě návrhu na úřední kodifikaci, 
pokud se proti tomuto postupu vysloví 
většina členů výboru příslušného pro 
právní záležitosti nebo příslušného 
výboru.

3. Pozměňovací návrhy k textu návrhu 
jsou nepřípustné. 

Na žádost zpravodaje však může předseda 
výboru příslušného pro právní záležitosti 
předložit tomuto výboru ke schválení 
pozměňovací návrhy týkající se 
technických úprav, pokud jsou tyto úpravy 
nezbytné pro zajištění souladu návrhu 
s pravidly kodifikace a naznamenají 
žádnou věcnou změnu návrhu.
4. Pokud se výbor příslušný pro právní 
záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje 
žádnou věcnou změnu, předloží jej 
Parlamentu ke schválení. 
Pokud se domnívá, že návrh obsahuje 
věcnou změnu právních předpisů 
Společenství, navrhne Parlamentu, aby 
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návrh zamítl. 
V obou případech se Parlament vyjádří 
jediným hlasováním, bez pozměňovacích 
návrhů a bez rozpravy.
__________________________

1 Interinstitucionální dohoda ze dne 20. prosince 
1994, Zrychlená pracovní metoda pro úřední 
kodifikaci právních předpisů, bod 4, Úř. věst. 
C 102,  4.4.1996, s. 2.

Pozměňovací návrh 2
Článek 80a (nový)

Článek 80a
Přepracování

1. Jestliže je návrh Komise na úřední 
přepracování právních předpisů 
Společenství předložen Parlamentu, bude 
postoupen výboru příslušnému pro právní 
záležitosti a příslušnému výboru.
2. Výbor příslušný pro právní záležitosti jej 
přezkoumá podle postupů dohodnutých na 
interinstitucionální úrovni1 s cílem ověřit,   
že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu 
kromě těch, které v něm byly jako takové 
označeny.
V rámci tohoto přezkoumání jsou 
nepřípustné pozměňovací návrhy k textu 
návrhu. Přesto se použije čl. 80 odst. 3 
druhý pododstavec, pokud jde o ustanovení, 
která zůstala v návrhu na přepracování 
nezměněna.
3. Pokud se výbor příslušný pro právní 
záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje 
žádnou věcnou změnu kromě těch, které 
v něm byly jako takové označeny, informuje 
o tom příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek 
stanovených v článcích 150 a 151, jsou 
v příslušném výboru přijatelné pouze 
pozměňovací návrhy týkající se částí 
návrhu obsahujících změny.

Přesto však mohou být pozměňovací návrhy 
částí, které zůstaly nezměněny, výjimečně 
a pro každý případ zvlášť, přijaty předsedou 
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tohoto výboru, pokud se domnívá, že to 
vyžadují naléhavé důvody vnitřní 
koherence textu nebo spojitosti s jinými 
přijatelnými pozměňovacími návrhy. Tyto 
důvody musí být uvedeny v písemném 
odůvodnění pozměňovacích návrhů.
4. Pokud se výbor příslušný pro právní 
záležitosti domnívá, že návrh znamená jiné 
věcné změny než ty, které byly jako takové 
označeny, navrhne Parlamentu, aby návrh 
zamítl, a informuje o tom příslušný výbor.  
V tomto případě předseda požádá Komisi, 
aby vzala svůj návrh zpět. Jestliže Komise 
vezme svůj návrh zpět, předseda považuje 
postup za bezpředmětný a informuje o tom 
Radu. Jestliže Komise nevezme svůj návrh 
zpět, vrátí jej Parlament zpět příslušnému 
výboru, a ten jej projedná podle obvyklého 
postupu. 
______________________

1  Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 
2001 o systematičtějším využívání metody 
přepracování právních aktů, bod 9, Úř. věst. C 77, 
28.3.2002, s. 1.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 o změně článku 139 jednacího 
řádu Evropského parlamentu o přechodných ustanoveních pro používání úředních jazyků 
(2006/2244(REG)) - Zpráva Inga Friedricha 

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 20. července 2006,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0391/2006),

A. vzhledem k tomu, že Parlament dne 1. dubna 2004 přijal do svého jednacího řádu ustanovení, 
které až do konce roku 2006 umožňuje, že se v případě uplatňování jazyků devíti nových 
jazyků, které přistoupily v květnu 2004, „výjimečně vezme v úvahu skutečná dostupnost a 
dostatečný počet příslušných tlumočníků a překladatelů“,

B. vzhledem k tomu, že však pokrok dosažený u těchto jazyků nedovoluje, aby bylo možné toto 
přechodné ustanovení bez náhrady ukončit, ale že by se mělo umožnit jeho prodloužení, 

C. vzhledem k tomu, že s bulharštinou a rumunštinou, s jazyky států, které přistoupí k 1. lednu 
2007, budou po určité období stejné obtíže, a vzhledem k tomu, že v tomto období přibude 
také jako úřední jazyk irština, jež způsobí zvláštní praktické problémy, 

D. vzhledem k tomu, že by se platné přechodné ustanovení mělo změnit a prodloužit až do konce 
probíhajícího volebního období, aby bylo možné uvedené skutečnosti zohlednit, 

E. vzhledem k tomu, že i nadále zůstává cílem uskutečnění plné mnohojazyčnosti, jak je 
definována v článku 138 jednacího řádu, 

1. rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. rozhodl, že změna vstupuje v platnost 1. ledna 2007;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 139

1. Pokud jde o úřední jazyky členských 
států, které přistoupily k Evropské unii 
dne 1. května 2004, výjimečně se při 
uplatňování článku 138 od výše 
uvedeného dne do 31. prosince 2006 
vezme v úvahu skutečná dostupnost a 
dostatečný počet příslušných tlumočníků 
a překladatelů.

1. V přechodném období trvajícím do 
konce šestého volebního období jsou 
přípustné výjimky z ustanovení v článku 
138 v případě, že pro některý z úředních 
jazyků není přes náležitá opatření 
dostatečný počet tlumočníků nebo 
překladatelů.

2.  Generální tajemník předloží 
předsednictvu každé čtvrtletí podrobnou 
zprávu o pokroku učiněném směrem k 
plnému uplatnění článku 138 a zašle 
každému poslanci její kopii.

2. Předsednictvo na návrh generálního 
tajemníka stanoví, kdy jsou pro jednotlivé 
dotčené úřední jazyky splněny 
předpoklady uvedené v odstavci 1, a 
každého půl roku přezkoumá své 
rozhodnutí na základě zprávy o pokroku, 
kterou předloží generální tajemník. 
Předsednictvo přijme potřebná prováděcí 
opatření. 
2a. Použijí se dočasná zvláštní opatření 
přijatá Radou na základě smluv týkající se 
sepisování právních aktů s výjimkou 
nařízení, které Evropský parlament a 
Rada přijímají společně. 

3. Na odůvodněné doporučení 
předsednictva může Parlament tento článek 
kdykoliv zrušit nebo po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 1 rozhodnout o 
prodloužení jeho platnosti.

3. Na odůvodněné doporučení 
předsednictva může Parlament tento článek 
kdykoliv zrušit nebo po uplynutí lhůty 
uvedené v odstavci 1 rozhodnout o 
prodloužení jeho platnosti.



A6-0351/2007 - Zpravodaj: Alain Lamassoure, Adrian Severin 08/10/2007/ 89



Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 o změně článku 81 jednacího 
řádu Evropského parlamentu „Prováděcí ustanovení“ (2006/2211(REG)) - Zpráva Richarda 
Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na svůj postoj ze dne 6. července 2006 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění 
rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, a 
jmenovitě jeho odstavec 21,

- s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006, kterým se mění 
rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi2,

- s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 20. července 2006,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,
- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0415/2006),

vzhledem k tomu, že
A. jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí vedla k uzavření interinstitucionální 

dohody v podobě společného prohlášení, vítajícího návrh nového postupu, který má být 
začleněn do rozhodnutí 1999/468/ES,

B. nový postup s názvem „regulativní postup s přezkumem“ dává Evropskému parlamentu 
a Radě rovnocenné právo přezkoumat „kvazilegislativní“ opatření k realizaci nástroje 
přijatého postupem spolurozhodování a tato opatření zamítnout,

C. rozhodnutí 2006/512/ES je doprovázeno tímto společným prohlášením, prohlášením Komise 
zaznamenaným v zápisu Rady a prohlášeními Komise o provádění a uplatňování nového 
postupu,

D. je vhodné upravit článek 81 jednacího řádu tak, aby mohl Parlament využít práva podle 
nového postupu co nejlépe,

1. rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. rozhodl, že změna vstoupí v platnost dne 1. ledna 2007;
3. pověřuje svého předsedu, aby na administrativní úrovni po dohodě s ostatními orgány zajistil, 

že návrhy opatření nebudou Parlamentu doručeny krátce před parlamentními prázdninami;
4. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrhy 1 a 2
Článek 81

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2006)0310.
2 Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.
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Prováděcí ustanovení Prováděcí opatření
1. Pokud Komise předloží Parlamentu 
návrh prováděcího opatření, postoupí 
předseda daný dokument výboru 
příslušnému pro daný akt, k němuž se 
prováděcí ustanovení vztahují.

1. Pokud Komise předloží Parlamentu 
návrh prováděcích opatření, postoupí 
předseda návrh opatření výboru 
příslušnému pro daný akt, k němuž se 
prováděcí opatření vztahují. Došlo-li 
s ohledem na základní akt k užší 
spolupráci mezi výbory, příslušný výbor 
vyzve druhý výbor, aby ústně nebo 
dopisem sdělil své názory.

2. Na návrh příslušného výboru může 
Parlament do jednoho měsíce – nebo do 
tří měsíců v případě opatření týkajícího se 
finančních služeb – ode dne obdržení 
návrhu prováděcího opatření přijmout 
usnesení, které vyjadřuje námitky k 
tomuto návrhu opatření, zejména pokud 
tento návrh překračuje prováděcí 
pravomoci stanovené v základním aktu. 
Pokud se před uplynutím lhůty nekoná 
žádné dílčí zasedání nebo v případech, kdy 
je nezbytný naléhavý postup, se má za to, 
že je právo na odpověď přeneseno na 
příslušný výbor. Odpověď má formu 
dopisu předsedy příslušného výboru 
příslušnému členu Komise a dává se na 
vědomí všem poslancům Parlamentu.

2. Předseda příslušného výboru stanoví 
pro členy určitou lhůtu, během níž mohou 
navrhnout, aby výbor vznesl proti návrhu 
opatření námitky. Považuje-li to výbor za 
vhodné, může se rozhodnout jmenovat 
zpravodaje z řad svých členů nebo stálých 
náhradníků. Bude-li mít výbor námitky 
proti návrhu opatření, předloží návrh 
usnesení proti přijetí návrhu opatření, 
který může také obsahovat změny, jež by 
měly být zaneseny do návrhu opatření.

Pokud má Parlament proti tomuto opatření 
námitky, požádá předseda Komisi, aby 
vzala návrh zpět nebo opatření změnila 
nebo aby předložila návrh v rámci 
příslušného legislativního postupu.

Pokud v příslušné lhůtě od data obdržení 
návrhu opatření Parlament přijme takové 
usnesení, požádá předseda Komisi, aby 
vzala návrh opatření zpět nebo jej změnila 
nebo aby předložila návrh v rámci 
příslušného legislativního postupu.
3. Pokud se před uplynutím lhůty nekoná 
žádné dílčí zasedání, má se za to, že je 
právo na odpověď přeneseno na příslušný 
výbor. Tato odpověď má formu dopisu 
předsedy příslušného výboru příslušnému
členu Komise a dává se na vědomí všem 
poslancům Parlamentu.
4. Pokud prováděcí opatření, která 
předjímá Komise, spadají pod regulativní 
postup s přezkumem, odstavec 3 se 
nepoužije a odstavce 1 a 2 budou 
doplněny takto:
a) lhůta pro přezkum začíná běžet po 
předložení návrhu opatření Parlamentu 
ve všech úředních jazycích;
b) Parlament může zamítnout přijetí 
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návrhu opatření s odůvodněním, že návrh 
opatření překračuje prováděcí pravomoci 
stanovené v základním aktu, není 
slučitelný s cílem nebo obsahem 
základního aktu nebo nerespektuje zásadu 
subsidiarity či proporcionality;
c) Parlament může zamítnout přijetí 
návrhu opatření nadpoloviční většinou 
všech svých členů.
d) Pokud vychází návrh opatření z čl. 5a 
odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 1999/468/ES, 
který stanoví zkrácené lhůty, ve kterých 
může Evropský parlament vyjádřit 
nesouhlas, může návrh usnesení 
vyjadřujícího nesouhlas s přijetím návrhu 
opatření předložit předseda příslušného 
výboru, jestliže se tento výbor nemohl v 
dané lhůtě sejít. 
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 o změně článku 15 a čl. 182 
odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu – volba kvestorů a předsednictev výborů 
(2006/2287(REG)) - Zpráva Joa Leinena 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0628/2006),

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0464/2006),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. se rozhodl, že změna vstupuje v platnost dne 1. ledna 2007;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 15 pododstavec 2a (nový)

Pro období od ledna 2007 do července 
2009 zvolí Parlament šest kvestorů.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 182 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

V období od ledna 2007 do července 2009 
bude mít předsednictvo výborů čtyři 
místopředsedy.



94\ 08/10/2007 Zpravodaj: Alain Lamassoure, Adrian Severin - A6-0351/2007



Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o změně článku 201 jednacího 
řádu Evropského parlamentu o uplatňování a výkladu jednacího řádu (2006/2192(REG)) -
Zpráva Richarda Corbetta 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0166/2006),

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0230/2007),

1. rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 201 odst. 1

1. Vznikne-li pochybnost týkající se 
uplatnění nebo výkladu tohoto jednacího 
řádu, může předseda, aniž jsou dotčena 
dřívější rozhodnutí v této oblasti, postoupit 
věc příslušnému výboru k posouzení. 

1. Vznikne-li pochybnost týkající se 
uplatnění nebo výkladu tohoto jednacího 
řádu, může předseda postoupit věc 
příslušnému výboru k posouzení. 

Pokud je vznesena procesní námitka podle 
článku 166, může předseda také postoupit 
věc příslušnému výboru.

Předsedové výborů tak mohou učinit 
v případě, že taková pochybnost vznikne 
v průběhu práce výboru a souvisí s ní.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2007 o změně jednacího řádu 
Evropského parlamentu v souvislosti se statutem poslanců (2006/2195(REG)) - Zpráva Inga 
Friedricha

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 29. června 2006 a oznámení ze 
zasedání dne 7. září 2006,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0368/2007),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem volebního období Evropského 
parlamentu, které začne v roce 2009;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 8

Úhrada nákladů a příspěvků Provádění statutu poslanců
Předsednictvo stanoví pravidla pro 
úhradu nákladů a příspěvků poslancům.

Není-li stanoveno jinak, předsednictvo 
vydá prováděcí předpisy ke statutu 
poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 39 odst. 1

1. Parlament může požádat Komisi, aby
předložila vhodný návrh, podle čl. 192 odst. 
2 Smlouvy o ES, přijetím usnesení na 
základě zprávy z vlastního podnětu od 
příslušného výboru. Usnesení se přijímá 
většinou hlasů všech poslanců Parlamentu. 
Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro 
předložení takového návrhu. 

1. Parlament může požádat Komisi, aby 
předložila vhodný návrh na přijetí nového 
aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle čl. 
192 druhého pododstavce Smlouvy o ES, 
přijetím usnesení na základě zprávy z 
vlastního podnětu od příslušného výboru 
vypracované v souladu s článkem 45. 
Usnesení se přijímá většinou hlasů všech 
poslanců Parlamentu. Parlament může 
zároveň stanovit lhůtu pro předložení 
takového návrhu. 
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Pozměňovací návrh 3
Čl. 39 odst. 1a (nový)

1a. Každý poslanec může podat návrh 
aktu Společenství v rámci práva iniciativy 
Parlamentu v souladu s článkem 192 
Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 39 odst. 1b (nový)

1b. Návrh je třeba předat předsedovi, 
který jej postoupí příslušnému výboru 
k posouzení. Před postoupením je návrh 
přeložen do úředních jazyků, které 
předseda tohoto výboru pokládá za 
potřebné pro stručné posouzení. Výbor 
rozhodne o dalším postupu do tří měsíců 
po postoupení a konzultaci s autorem 
návrhu.
Pokud výbor rozhodne, že v souladu s 
článkem 45 předloží návrh Parlamentu, 
uvede se jméno autora návrhu v názvu 
zprávy.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 39 odst. 2

2. Před zahájením postupu podle článku 45 
se příslušný výbor v níže uvedených 
případech přesvědčí, že se žádný takový 
návrh nepřipravuje: 

vypouští se

a) takový návrh není v ročním legislativním 
plánu, 
b) přípravy takového návrhu dosud 
nezačaly nebo jsou velmi opožděné,
c) Komise se nevyjádřila kladně k dřívějším 
žádostem buď podaným příslušným 
výborem, nebo obsaženým v usneseních 
přijatých Parlamentem většinou 
odevzdaných hlasů. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 45 odst. 1 

1.    Výbor, který má v úmyslu vypracovat 1.    Výbor, který má v úmyslu vypracovat 
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zprávu a předložit Parlamentu návrh 
usnesení týkajícího se záležitosti spadající 
do jeho působnosti, v níž nebyl požádán ani 
o konzultaci, ani o stanovisko podle čl. 179 
odst. 1, tak může učinit pouze se svolením 
Konference předsedů. Pokud je toto svolení 
odepřeno, musí být vždy uveden důvod. 

zprávu a předložit Parlamentu návrh 
usnesení týkajícího se záležitosti spadající 
do jeho působnosti, v níž nebyl požádán ani 
o konzultaci, ani o stanovisko podle čl. 179 
odst. 1, tak může učinit pouze se svolením 
Konference předsedů. Pokud je toto svolení 
odepřeno, musí být vždy uveden důvod. 
Pokud je předmětem zprávy návrh, který 
poslanec podal v souladu s čl. 39 odst. 1a, 
lze svolení odmítnout pouze v případě, 
pokud nejsou splněny podmínky stanovené 
v článku 5 statutu poslanců a článku 192 
Smlouvy o ES. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 150 odst. 6 první pododstavec

6. Pozměňovací návrhy se předkládají k 
hlasování až poté, co jsou vytištěny a 
rozdány ve všech úředních jazycích, pokud 
Parlament nerozhodne jinak. Parlament 
nemůže rozhodnout jinak, pokud je proti 
nejméně čtyřicet poslanců.

6. Pozměňovací návrhy se předkládají k 
hlasování až poté, co jsou vytištěny a 
rozdány ve všech úředních jazycích, pokud 
Parlament nerozhodne jinak. Parlament 
nemůže rozhodnout jinak, pokud je proti 
nejméně čtyřicet poslanců. Parlament 
neučiní rozhodnutí, která by poslance 
používající některé jazyky 
neospravedlnitelnou měrou 
znevýhodňovala.

Pozměňovací návrh 8
Příloha I čl. 2 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) o jakékoli odměně, kterou poslanec 
dostává za výkon mandátu v jiném 
parlamentu,

Pozměňovací návrh 9
Příloha I čl. 4

Než bude zaveden statut poslance 
Evropského parlamentu, který nahradí 
různé vnitrostátní předpisy, mají poslanci
v oblasti zveřejňování výše majetku 
povinnosti, které jim ukládají právní 
předpisy členského státu, ve kterém byli 
zvoleni.

Poslanci mají v oblasti zveřejňování výše 
majetku povinnosti, které jim ukládají 
právní předpisy členského státu, ve kterém 
byli zvoleni.
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Pozměňovací návrh 10
Příloha VII oddíl Ca (nový)

Ca. Osobní střety zájmů
Se souhlasem předsednictva lze poslanci 
odepřít nahlédnutí do dokumentu 
Parlamentu, jestliže předsednictvo po 
konzultaci s poslancem dospěje 
k přesvědčení, že nahlédnutí by způsobilo 
nepřijatelné poškození institucionálního 
zájmu Parlamentu nebo veřejného zájmu 
a že jej poslanec vyžaduje ze soukromých 
a osobních důvodů. Poslanec se může 
proti takovému rozhodnutí do jednoho 
měsíce od jeho doručení písemně odvolat, 
přičemž musí své odvolání zdůvodnit. O 
tomto odvolání Parlament rozhodne bez 
rozpravy v průběhu zasedání, které 
následuje po doručení odvolání.



100\ 08/10/2007 Zpravodaj: Alain Lamassoure, Adrian Severin - A6-0351/2007



Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o změně článku 29 jednacího 
řádu Evropského parlamentu – Vytváření politických skupin (2006/2201(REG)) - Zpráva 
Richarda Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny jednacího řádu Parlamentu (B6-0420/2006),

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0206/2008),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. se rozhodl, že tento pozměňovací návrh vstoupí v platnost prvním dnem konání prvního 
dílčího zasedání následujícího po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009;

3. pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí pro informaci předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 29 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Politická skupina je tvořena poslanci 
zvolenými nejméně v jedné pětině
členských států. Nejnižší počet poslanců 
nutný k vytvoření politické skupiny je 
dvacet.

2. Politická skupina je tvořena poslanci 
zvolenými nejméně v jedné čtvrtině
členských států. Nejnižší počet poslanců 
nutný k vytvoření politické skupiny je 
dvacet pět.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 29  odst. 2a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Pokud skupina přestane splňovat 
požadovanou minimální hranici, může 
předseda se souhlasem Konference 
předsedů povolit pokračování její 
existence do následujícího ustavujícího 
zasedání Parlamentu, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:
– poslanci i nadále zastupují nejméně 
jednu pětinu členských států;
– skupina existuje déle než jeden rok.
Předseda tuto odchylku neuplatní 
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v případě, že má dostatečné důvody 
domnívat se, že dochází k jejímu zneužití.
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Proposition de décision du parlement européen sur la révision des dispositions du règlement 
concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))1 - Rapport Gérard Onesta

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des 
pétitions (A6-0027/2009),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en 
vigueur le premier jour après l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

2 bis. Lorsqu'une pétition est signée par 
plusieurs personnes physiques ou 
morales, les signataires nomment un 
représentant et ses suppléants qui sont 
considérés comme les pétitionnaires aux 
fins de la mise en œuvre des dispositions 
qui suivent.
S'il n'a pas été procédé à cette 
nomination, le premier signataire ou une 
autre personne appropriée est 
considéré(e) comme le pétitionnaire.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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Texte en vigueur Amendement

2 ter. Chaque pétitionnaire peut à tout 
moment retirer son soutien à la pétition.
Après le retrait par tous les pétitionnaires 
de leur soutien à la pétition, celle-ci 
devient caduque.

Justification

À l'heure actuelle, le règlement ne donne pas au pétitionnaire la possibilité de retirer son soutien 
à la pétition. 
Compte tenu du volume croissant de pétitions accompagnées d'un nombre considérable de 
signataires, lesquelles ont trait dans bien des cas à des sujets qui revêtent une importance 
politique et qui ne concernent directement que quelques personnes, il semble indispensable 
d'offrir cette possibilité au pétitionnaire.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une des langues officielles de l'Union 
européenne. 

3. Les pétitions doivent être rédigées dans 
une langue officielle de l'Union 
européenne. 

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si 
les pétitionnaires y ont joint une traduction 
ou un résumé dans une langue officielle de 
l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci 
servant de base au travail du Parlement. 
Dans sa correspondance avec les 
pétitionnaires, le Parlement utilise la 
langue officielle dans laquelle est rédigé la 
traduction ou le résumé.

Les pétitions rédigées dans une autre 
langue ne font l'objet d'un examen que si 
les pétitionnaires y ont joint une traduction 
dans une langue officielle. Dans sa 
correspondance avec les pétitionnaires, le 
Parlement utilise la langue officielle dans 
laquelle est rédigé la traduction ou le 
résumé.

Le Bureau peut décider que des pétitions 
et des correspondances avec les 
pétitionnaires seront rédigées dans 
d'autres langues utilisées dans un État 
membre.

Justification

Conformément à des décisions déjà prises par le Bureau, le Parlement répond aux courriers 
envoyés par des citoyens en basque, catalan ou galicien, dans ces langues respectives.
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Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui examine si 
elles relèvent des domaines d'activité de 
l'Union européenne. 

5. Les pétitions inscrites sur le rôle général 
sont renvoyées par le Président à la 
commission compétente, qui établit si elles 
sont recevables ou non conformément à 
l'article 194 du traité CE.

Si la commission compétente ne parvient 
pas à un consensus sur la recevabilité de 
la pétition, celle-ci est déclarée recevable 
à la demande d'un quart au moins des 
membres de la commission.

Justification

Le droit de pétition est un droit essentiel des citoyens qui se fonde sur le droit primaire et il ne 
doit pas être restreint par une décision motivée par des raisons politiques. C'est pourquoi la 
décision concernant la recevabilité d'une pétition, dans la mesure où elle est délicate, devrait être 
une décision juridique, même si elle revêt certains aspects politiques. 
Il serait préférable que cette décision ne soit prise que par consensus des membres de la 
commission. Cependant, étant donné qu'il est difficile de parvenir à un consensus sur certaines 
questions politiques, il semble approprié d'accorder à une minorité qualifiée le droit d'opposer à 
titre exceptionnel une déclaration d'irrecevabilité afin de sortir de l'impasse.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées. La décision 
motivée est notifiée aux pétitionnaires.

6. Les pétitions déclarées irrecevables par 
la commission sont classées. La décision 
motivée est notifiée aux pétitionnaires. 
Dans la mesure du possible, d'autres voies 
de recours peuvent être recommandées.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Dans le cas prévu au paragraphe 
précédent, la commission peut suggérer 

supprimé
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aux pétitionnaires de s'adresser à 
l'autorité compétente de l'État membre 
intéressé ou de l'Union européenne.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

8. À condition que les pétitionnaires ne 
souhaitent pas que leur pétition soit 
examinée confidentiellement, la pétition 
est inscrite sur un rôle public.

8. Une fois inscrites sur le rôle, les 
pétitions deviennent en principe des 
documents publics, et le nom du 
pétitionnaire et le contenu de la pétition 
peuvent être publiés par le Parlement par 
souci de transparence.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

8 bis. Nonobstant les dispositions du 
paragraphe 8 ci-dessus, les pétitionnaires 
peuvent demander que leur nom ne soit 
pas révélé en vue de protéger leur vie 
privée, auquel cas le Parlement est tenu 
de respecter une telle demande.
Lorsque la plainte du pétitionnaire ne 
peut donner lieu à des investigations pour 
des raisons d'anonymat, le pétitionnaire 
est consulté sur les suites à lui donner.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen
Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

8 ter. Les pétitionnaires peuvent 
demander que leur pétition soit traitée 
confidentiellement, auquel cas le 
Parlement prend les précautions qui 
s'imposent pour garantir que le contenu 
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ne soit pas rendu public. Les 
pétitionnaires sont informés des 
conditions précises d'application de la 
présente disposition.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

-1. Les pétitions recevables sont 
examinées par la commission compétente 
dans le cours de ses activités ordinaires, 
soit par le biais d'une discussion lors 
d'une réunion régulière, soit par voie de 
procédure écrite. Les pétitionnaires 
peuvent être invités à participer aux 
réunions de la commission si leur pétition 
y fait l'objet d'une discussion, ou ils 
peuvent demander à être présents. Il 
appartient au président de décider 
d'accorder le droit de parole aux 
pétitionnaires.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. La commission compétente peut décider 
d'élaborer des rapports ou se prononcer de 
toute autre manière sur les pétitions 
qu'elle a déclarées recevables.

1. La commission peut décider, s'agissant 
d'une pétition recevable, d'élaborer un 
rapport d'initiative conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, du règlement, 
ou de présenter une proposition de 
résolution succincte au Parlement, à 
condition que la Conférence des 
présidents ne s'y oppose pas. Cette 
proposition de résolution est inscrite au 
projet d'ordre du jour de la période de 
session qui se tient au plus tard huit 
semaines après son adoption en 
commission. Elle est soumise à un vote 
unique sans débat, à moins que la 
Conférence des présidents décide, à titre 
exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis.

La commission peut, en particulier dans le 
cas de pétitions visant à modifier des 

Conformément à l'article 46 et à 
l'annexe VI, la commission peut solliciter 
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dispositions législatives en vigueur,
solliciter l'avis d'une autre commission, 
conformément à l'article 46.

l'avis d'une autre commission qui a des 
compétences spéciales pour la question 
examinée.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire en apposant leur propre 
signature électronique au bas de la pétition 
déclarée recevable et inscrite sur le 
registre. 

2. Il est établi un registre électronique, sur 
lequel les citoyens peuvent s'associer au 
pétitionnaire ou cesser de le soutenir en 
apposant leur propre signature électronique 
au bas de la pétition déclarée recevable et 
inscrite sur le registre.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions 
ou de la constatation des faits, la 
commission peut auditionner des 
pétitionnaires, organiser des auditions 
générales ou envoyer des membres sur 
place pour constater les faits. 

3. Dans le cadre de l'examen des pétitions,
de la constatation des faits ou de la 
recherche d'une solution, la commission 
peut organiser des missions d'information 
dans l'État membre ou la région visé(e) 
par la pétition.

Les rapports sur les visites sont rédigés 
par les participants. Ils sont transmis au 
Président après approbation par la 
commission.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. La commission peut, pour préparer son 
avis, demander à la Commission de lui 
présenter des documents, de lui 
communiquer des informations ou de lui 

4. La commission peut demander à la 
Commission de l'assister, notamment par 
des précisions sur l'application ou le 
respect du droit communautaire, ainsi que 
par la communication des informations et 
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donner accès à ses services. documents relatifs à la pétition. Des 
représentants de la Commission sont 
invités à participer aux réunions de la 
commission.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5. Le cas échéant, la commission soumet 
au vote du Parlement des propositions de 
résolution concernant les pétitions qu'elle 
a examinées. 

5. La commission peut demander au 
Président de transmettre son avis ou sa 
recommandation à la Commission, au 
Conseil ou aux autorités de l'État membre 
concerné en vue de faire entreprendre 
une action ou de recevoir une réponse.

La commission peut également demander 
que son avis soit transmis par le Président 
du Parlement à la Commission ou au 
Conseil.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen
Article 192 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

7. Les pétitionnaires sont avisés par le 
Président du Parlement des décisions 
prises et de leurs motifs. 

7. Les pétitionnaires sont informés de la 
décision prise par la commission et des 
motifs à l'appui.

Une fois l'examen d'une pétition 
recevable achevé, celle-ci est déclarée 
close et le pétitionnaire est informé.

Amendement 17

Règlement du Parlement européen
Article 193 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 193 bis
Initiative des citoyens

Lorsque le Parlement est informé que la 
Commission a été invitée à présenter une 
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proposition d'acte juridique en vertu de 
l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la 
commission des pétitions vérifie si cela est 
de nature à influer sur ses travaux et, le 
cas échéant, en informe les pétitionnaires 
ayant présenté des pétitions sur des sujets 
connexes.

Justification

Le présent amendement pourrait ne pas avoir de force juridique avant l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 2007 o změně článku 47 jednacího 
řádu Parlamentu - spolupráce mezi výbory (2007/2016(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0461/2006),

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0139/2007),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 3
Článek 47

Užší spolupráce mezi výbory Postup s přidruženými výbory

Pokud podle názoru Konference předsedů 
spadá určitá otázka téměř stejnou měrou do 
působnosti dvou výborů, nebo pokud různé 
části dané otázky spadají do působnosti dvou 
různých výborů, použije se článek 46 spolu 
s níže uvedenými ustanoveními: 

Pokud je Konferenci předsedů postoupena 
otázka příslušnosti v souladu s čl. 179 odst. 
2 nebo článkem 45 a Konference předsedů 
se domnívá, že záležitost spadá na základě
přílohy VI jednacího řádu téměř stejnou 
měrou do působnosti dvou nebo více 
výborů, nebo že různé části dané záležitosti 
spadají do působnosti dvou nebo více
výborů, použije se článek 46 spolu s níže 
uvedenými ustanoveními: 

- na harmonogramu se společně dohodnou 
oba výbory;

- na harmonogramu se společně dohodnou 
zúčastněné výbory;

- zpravodaj a navrhovatel se snaží
dohodnout se na zněních, které předkládají 
výborům, a na postoji k pozměňovacím 
návrhům; 

- zpravodaj a navrhovatelé se vzájemně 
informují a snaží se dohodnout na zněních, 
které předkládají výborům, a na postoji k 
pozměňovacím návrhům;

- zúčastnění předsedové, zpravodaj a 
navrhovatelé se snaží společně určit části 
textu, které spadají do jejich výlučné nebo 
společné působnosti, a dohodnout se na 
přesných podmínkách své spolupráce;
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- příslušný výbor přijme bez hlasování 
pozměňovací návrhy výboru, od něhož se 
žádá stanovisko, pokud se týkají záležitostí, 
které předseda příslušného výboru pokládá 
podle přílohy VI po konzultaci s předsedou 
výboru, od něhož se žádá stanovisko, za 
záležitosti spadající do jeho působnosti a 
které nejsou v rozporu s jinými částmi 
zprávy. 

- příslušný výbor přijme bez hlasování 
pozměňovací návrhy přidruženého výboru,
pokud se týkají záležitostí, které předseda 
příslušného výboru pokládá podle přílohy VI 
po konzultaci s předsedou přidruženého 
výboru za záležitosti spadající do výlučné
působnosti přidruženého výboru, a které 
nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy. 
Předseda příslušného výboru musí 
zohlednit všechny dohody, kterých bylo 
dosaženo podle třetí odrážky;

- v případě dohadovacího řízení o návrhu 
musí být v delegaci Parlamentu 
navrhovatel z každého přidruženého 
výboru.
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Projet de rapport sur la révision générale du règlement du Parlement (2007/2124(REG)) -
Rapport Richard Corbett

Ce projet de rapport n'était pas adopté en commission à la clôture de rédaction de cette version du 
"bilan de la législature". Il sera repris dans une version mise à jour à l'issue du vote en plénière. 
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o změnách jednacího řádu 
Parlamentu, pokud jde o schvalování Evropské komise (2007/2128(REG)) - Zpráva Andrewa 
Duffa 

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 14. prosince 2006,

- s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o pravidlech pro schvalování Evropské 
komise1,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0198/2008),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 99 - odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Výbor vyzve navrženého kandidáta, aby 
učinil prohlášení a odpověděl na otázky.

2. Příslušný výbor nebo výbory vyzvou
kandidáta na komisaře, aby učinil 
prohlášení a odpověděl na otázky. Slyšení 
jsou pořádána způsobem, který 
kandidátům na komisaře umožní sdělit 
Parlamentu všechny relevantní 
informace. Ustanovení týkající se 
organizace slyšení jsou stanovena v 
příloze jednacího řádu1.
1 Viz příloha XVIb.

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 99 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

6. V případě změn v oblastech působnosti 6. V případě významné změny v oblastech 

                                               
1 Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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během funkčního období Komise jsou 
příslušní komisaři pozváni před výbor 
příslušný pro danou oblast.  

působnosti během funkčního období 
Komise, obsazení volného mandátu nebo 
jmenování nového komisaře po 
přistoupení nového členského státu, jsou 
příslušní komisaři pozváni před výbory 
příslušné pro dané oblasti v souladu s 
odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha XVI b (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA XVI b
Pravidla pro schvalování Evropské 
komise
1. Pro vyjádření souhlasu Parlamentu 
s celým sborem komisařů platí tyto zásady, 
kritéria a opatření:
a) Základ pro hodnocení
Parlament hodnotí kandidáty na komisaře 
na základě jejich celkové způsobilosti, 
evropanství a osobní nezávislosti. Hodnotí 
znalosti v jejich budoucí oblasti 
působnosti a komunikační schopnosti.
Parlament bere zvláštní ohledy na 
rovnováhu mezi počtem žen a mužů. Může 
se vyjádřit k rozdělení oblastí působnosti 
zvoleným předsedou.
Parlament může požadovat jakékoli 
informace podstatné pro jeho rozhodnutí 
o způsobilosti kandidátů na komisaře. 
Očekává úplné zveřejnění informací 
týkajících se jejich finančních zájmů.
b) Slyšení
Každý kandidát na komisaře bude vyzván 
k účasti na jednom slyšení v příslušném 
výboru nebo výborech.Tato slyšení jsou 
veřejná.
Slyšení jsou pořádána společně 
Konferencí předsedů a Konferencí 
předsedů výborů. Pokud jsou oblasti 
působnosti smíšené, učiní se příslušná 
opatření za účelem sdružení příslušných 
výborů. Mohou nastat tři případy:
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(i) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se shoduje s oblastí působnosti 
jediného výboru; v tomto případě vede 
slyšení kandidáta na komisaře tento 
jediný výbor;
(ii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se shoduje přibližně rovnoměrně 
s oblastí působnosti několika výborů; v 
tomto případě vedou slyšení kandidáta na 
komisaře společně dané výbory;
(iii) oblast působnosti kandidáta na 
komisaře se z velké části shoduje s oblastí 
působnosti jednoho výboru a pouze 
okrajově s oblastí působnosti jiného nebo 
několika dalších výborů; v tomto případě 
vede slyšení kandidáta na komisaře hlavní 
příslušný výbor, který přizve ke slyšení 
jeden nebo více dalších výborů;
Praktická opatření budou plně 
konzultována se zvoleným předsedou 
Komise.
Parlamentní výbory předloží kandidátům 
na komisaře v dostatečném časovém 
předstihu před slyšeními otázky k 
písemnému zodpovězení. Počet 
podstatných otázek k písemnému 
zodpovězení je omezen na pět na jeden 
příslušný výbor.
Slyšení probíhají za takových okolností 
a podmínek, které kandidátům na 
komisaře poskytnou rovnou a 
spravedlivou příležitost představit sebe i 
své názory.
Kandidáti na komisaře jsou vyzváni 
k úvodnímu ústnímu prohlášení, které 
nepřesáhne dvacet minut. Cílem slyšení je 
rozvinout mnohostranný politický dialog 
mezi kandidáty na komisaře a poslanci. 
Před ukončením slyšení je kandidátům na 
komisaře poskytnuta příležitost učinit 
stručné závěrečné prohlášení.
c) Hodnocení
Do 24 hodin je veřejnosti k dispozici 
indexovaný videozáznam slyšení.
Výbory se sejdou neprodleně po ukončení 
slyšení a provedou hodnocení jednotlivých 
kandidátů na komisaře. Tyto schůze jsou 
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neveřejné. Výbory jsou vyzvány, aby se 
vyjádřily k tomu, zda jsou kandidáti na 
komisaře podle jejich názoru způsobilí být 
členy sboru a vykonávat specifické úkoly, 
které jim byly přiděleny. Pokud výbor v 
těchto dvou bodech nedospěje k dohodě, 
nechá jeho předseda v krajním případě o 
obou rozhodnutích tajně hlasovat. 
Hodnotící zprávy výborů jsou zveřejněny 
a předloženy na neveřejné společné schůzi 
Konference předsedů a Konference 
předsedů výborů. Po výměně názorů a 
pokud se nerozhodnou požádat o další 
informace, prohlásí Konference předsedů 
a Konference předsedů výborů slyšení za 
uzavřená.
Zvolený předseda Komise představí celý 
sbor kandidátů na komisaře a jejich 
program na zasedání Parlamentu, na 
které je pozvána celá Rada. Poté 
následuje rozprava. Na závěr rozpravy 
může jakákoli politická skupina nebo 
nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh 
usnesení. Použije se čl. 103 odst. 3, 4 a 5. 
Po hlasování o návrhu usnesení hlasuje 
Parlament o tom, zda souhlasit, nebo 
nesouhlasit se jmenováním zvoleného 
předsedy a kandidátů na komisaře jako 
celku. Parlament rozhodne většinou 
odevzdaných hlasů, hlasuje se jmenovitě. 
Parlament může hlasování odložit na 
následující zasedání.
2. V případě změny složení nebo 
významné změny v oblasti působnosti 
sboru komisařů během jeho funkčního 
období se použijí tato opatření:
a) Pokud je třeba obsadit mandát 
uvolněný z důvodu odstoupení, odvolání 
nebo úmrtí, vyzve Parlament neodkladně 
kandidáta na komisaře k účasti na slyšení 
za stejných podmínek jako v odstavci 1.
b) V případě přistoupení nového 
členského státu vyzve Parlament 
kandidáta na komisaře k účasti na slyšení 
za stejných podmínek jako v bodě 1.
c) V případě významné změny v oblasti 
působnosti jsou komisaři, kterých se tato 
změna týká, vyzváni k účasti v příslušných 
výborech, než se ujmou svých nových 
funkcí.
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Odchylně od postupu stanoveného v 
odst. 1 písm. c) třetím pododstavci se v 
případě, kdy se hlasování na plenárním 
zasedání týká jmenování jediného 
komisaře, hlasuje tajně.  
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2007 o změně článku 23 jednacího 
řádu Evropského parlamentu týkajícího se složení Konference předsedů (2007/2066(REG)) -
Zpráva Georgiose Papastamkose 

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh změny svého jednacího řádu (B6-0039/2007),

- s ohledem na článek 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0355/2007),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 23 odst. 2

2. Nezařazení poslanci delegují dva
poslance ze svého středu pro účast na 
schůzích Konference předsedů. Tito 
poslanci však nemají hlasovací právo.

2. Nezařazení poslanci delegují jednoho
poslance ze svého středu pro účast na 
schůzích Konference předsedů. Tento 
poslanec však nemá hlasovací právo.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o změně článku 173 a o doplnění 
článku 173a jednacího řádu Evropského parlamentu o doslovných a audiovizuálních 
záznamech (2007/2137(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta 

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 12. dubna 2007,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0354/2007),

1. se rozhodl změnit jednací řád níže uvedeným způsobem;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrhy 2 + 7 + 8
Článek 173

1. Doslovný záznam každého zasedání se 
vyhotovuje ve všech úředních jazycích.

1. Doslovný záznam každého zasedání se 
vyhotovuje ve všech úředních jazycích.

2. Řečníci vrátí přepsaný text svých projevů 
sekretariátu nejpozději následující den poté, 
co jej obdrželi.

2. Řečníci vrátí opravy přepsaného textu 
svých projevů sekretariátu nejpozději 
do jednoho týdne. 

3. Doslovný záznam se zveřejňuje jako 
příloha Úředního věstníku Evropské unie.

3. Doslovný záznam se zveřejňuje jako 
příloha Úředního věstníku Evropské unie.

4. Poslanci mohou požádat, aby byly výtahy 
z doslovného záznamu přeloženy 
v nejkratším možném termínu. 

Pozměňovací návrhy 3 + 6 + 9
Článek 173a (nový)

Článek 173a
Audiovizuální záznam ze zasedání

Ihned po každém zasedání je pořízen a 
zpřístupněn na internetu audiovizuální 
záznam z tohoto zasedání, včetně 
zvukového záznamu ze všech 
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tlumočnických kabin. 
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Résolution législative du Parlement européen du 9 octobre 2008 sur l'insertion, dans le 
règlement du Parlement européen, d'un article 202 bis concernant l'utilisation par le 
Parlement des symboles de l'Union (2007/2240(REG)) - Rapport Carlos Carnero González

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale1, 
en particulier son paragraphe 23, 

– vu la lettre de son Président en date du 12 septembre 2007,

– vu l'importance des symboles, en vue de la réconciliation des citoyens avec l'Union 
européenne et de la construction d'une identité européenne complémentaire des identités 
nationales des États membres,

– vu le fait que les symboles sont utilisés depuis plus de trente ans par toutes les institutions 
européennes et ont été officiellement approuvés par le Conseil européen en 19852,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0347/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le jour suivant son adoption;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Titre XIII, Dispositions diverses, article 202 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 202 bis
Les symboles de l'Union

1. Le Parlement reconnaît et fait siens les 
symboles de l'Union ci-après:
– le drapeau représentant un cercle de 
douze étoiles d'or sur fond bleu;
– l'hymne tiré de l'"Ode à la joie" de la 
Neuvième symphonie de Ludwig 
van Beethoven;
– la devise "Unie dans la diversité".

                                               
1 JO C 175 E du 10.7.2008, p. 347.
2 Conseil européen de Milan des 28 et 29 juin 1985.
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2. Le Parlement célèbre la journée de 
l'Europe le 9 mai.
3. Le drapeau est arboré dans tous les 
bâtiments du Parlement et à l'occasion 
des événements officiels. Il est utilisé dans 
chaque salle de réunion du Parlement.
4. L'hymne est joué à l'ouverture de 
chaque séance constitutive et à l'occasion 
d'autres séances solennelles, notamment 
pour souhaiter la bienvenue à des chefs 
d'État ou de gouvernement, ou pour 
accueillir de nouveaux membres à la suite 
d'un élargissement.
5. La devise figure sur les documents 
officiels du Parlement.
6. Le Bureau examine d'autres 
utilisations des symboles au sein du 
Parlement. Il fixe des dispositions 
détaillées pour la mise en œuvre du 
présent article.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. května 2008 o změně článku 81 jednacího 
řádu Evropského parlamentu o prováděcích opatřeních (2008/2027(REG)) - Zpráva Monicy 
Frassoniové

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy ze dne 27. března 2008 předávající informace o znění 
interinstitucionální dohody schváleném Konferencí předsedů dne 12. prosince 2007,

- s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a Komisí 
o prováděcích postupech pro rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi ve znění rozhodnutí 2006/512/ES1,

- s ohledem na čl. 120 odst. 2 a články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0108/2008),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 4 – písm. a)

Původní znění Pozměňovací návrh

a)    lhůta pro přezkum začíná běžet po 
předložení návrhu opatření Parlamentu ve 
všech úředních jazycích; 

a)    lhůta pro přezkum začíná běžet po 
předložení návrhu opatření Parlamentu ve 
všech úředních jazycích. V případě, že jsou 
uplatňovány kratší lhůty (čl. 5a odst. 5 
písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi ), a 
v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES) začne tato lhůta 
pro přezkum běžet dnem, kdy Evropský 
parlament obdrží konečný návrh 
prováděcích opatření v jazykových 
verzích, které byly předloženy členům 
výboru zřízeného v souladu s rozhodnutím 
1999/468/ES, za předpokladu, že předseda 
příslušného parlamentního výboru nemá 
námitek. Článek 138 se v tomto případě 

                                               
1 Přijaté texty, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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nepoužije;
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 o změně jednacího řádu 
Evropského parlamentu na základě návrhů pracovní skupiny pro parlamentní reformu ve 
věci práce v plénu a zpráv z vlastního podnětu (2007/2272(REG)) - Zpráva Richarda Corbetta

Evropský parlament,

- s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 25. října a 12. prosince 2007,

- s ohledem na dopisy svého předsedy ze dne 15. listopadu 2007 a 31. ledna 2008,

- s ohledem na první průběžnou zprávu pracovní skupiny pro parlamentní reformu na téma 
Plénum a kalendář činnosti, která byla předložena konferenci předsedů dne 6. září 2007, a na 
její závěry ve věci zpráv z vlastního podnětu,

- s ohledem na článek 199 Smlouvy o ES,

- s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0197/2008),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání, kromě 
bodů 2 a 3 nové přílohy IIa, které vstoupí v platnost prvním dnem volebního období 
Parlamentu, které začne v červenci 2009; poukazuje na to, že čl. 45 odst. 1a se stejným 
způsobem použije i na zprávy schválené před vstupem uvedeného ustanovení v platnost;

3. rozhoduje, že pozměňovací návrh 5 týkající se čl. 39 odst. 2 v jeho rozhodnutí ze dne 
13. listopadu 2007 o změně jednacího řádu Evropského parlamentu v souvislosti se statutem 
poslanců1 vstoupí v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

4. podle čl. 204 písm. c) rozhoduje, že rozhodnutí konference předsedů o pravidlech a 
postupech ve věci zpráv z vlastního podnětu ve znění rozhodnutí konference předsedů ze 
dne 12. prosince 2007 a ze dne 14. února 2008 bude zveřejněno jako příloha jednacího řádu; 
pověřuje svého generálního tajemníka, aby v souladu s budoucími rozhodnutími konference 
předsedů v této oblasti přílohu aktualizoval;

5. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 38a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 38a

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0500.
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Právo podnětu udělené Parlamentu 
Smlouvami

V případech, kdy Smlouvy udělují 
Parlamentu právo podnětu, může 
příslušný výbor rozhodnout o vypracování 
zprávy z vlastního podnětu.
Zpráva se skládá z: 
a) návrhu usnesení,
b) v případě potřeby návrhu rozhodnutí 
nebo předběžného návrhu;
c) vysvětlujícího prohlášení případně 
zahrnujícího finanční prohlášení.
Vyžaduje-li přijetí aktu Parlamentem 
schválení nebo souhlas Rady a stanovisko 
nebo souhlas Komise, může Parlament po 
hlasování o navrženém aktu a na návrh 
zpravodaje rozhodnout o odkladu 
hlasování o návrhu usnesení do doby, než 
Rada nebo Komise vyjádří své stanovisko.

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 45 – odst. 1a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Návrhy usnesení obsažené ve 
zprávách z vlastního podnětu se 
projednávají v Parlamentu formou 
krátkého přednesení stanoveného v čl. 
131a. Změny těchto návrhů usnesení 
nejsou přípustné k projednání v plénu, 
pokud nejsou kvůli zohlednění nových 
informací předloženy zpravodajem, 
nicméně v souladu s čl. 151 odst. 4 mohou 
být předloženy alternativní návrhy 
usnesení. Tento odstavec se nepoužije, 
splňuje-li předmět zprávy podmínky pro 
zařazení na přednostní rozpravu, je-li 
zpráva navržena podle práva podnětu 
podle článků 38a nebo 39, nebo může-li 
být zpráva podle kritérií stanovených 
konferencí předsedů považována za 
strategickou1. 
______________
1Viz příslušné rozhodnutí konference předsedů 
reprodukované v příloze [...] jednacího řádu.
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Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Tento článek se použije obdobně 
v případech, kdy smlouvy přisuzují právo 
podnětu Parlamentu.

2. V případě, že předmět zprávy spadá do 
práva podnětu podle článku 38a, lze 
svolení odepřít pouze na základě 
nesplnění podmínek stanovených ve 
Smlouvách.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

V těchto případech Konference předsedů 
rozhodne do dvou měsíců.

2a. V případech uvedených v článcích 38a 
a 39 Konference předsedů rozhodne do 
dvou měsíců.

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu.
Čl. 110 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli poslanec může položit Radě 
nebo Komisi otázku k písemnému 
zodpovězení. Za obsah otázek jsou 
odpovědni výhradně tazatelé.

1. Kterýkoli poslanec může položit Radě 
nebo Komisi otázku k písemnému 
zodpovězení v souladu s pokyny1. Za 
obsah otázek jsou odpovědni výhradně 
tazatelé.

______________
1Viz příloha IIa

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 110 – odst. 2
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Původní znění Pozměňovací návrh

2. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který je předá dotyčnému 
orgánu. 

2. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který je předá dotyčnému 
orgánu. Pochyby o přípustnosti otázky řeší 
předseda. Jeho rozhodnutí se oznámí 
tazateli.

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 111 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance otázku 
k písemnému zodpovězení. 

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance otázku 
k písemnému zodpovězení v souladu 
s pokyny1. 
______________
1Viz příloha IIa

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 131a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 131a
Krátké přednesení

Na žádost zpravodaje nebo na návrh 
konference předsedů může také 
Parlament rozhodnout, že bod 
nevyžadující řádnou rozpravu bude 
projednán formou krátkého přednesení 
zpravodajem v plénu. V takovém případě 
má Komise možnost vystoupit a každý 
poslanec má právo reagovat dodatečným 
písemným prohlášením podle čl. 142 
odst. 7.

Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 142 – odst. 5



A6-0351/2007 - Zpravodaj: Alain Lamassoure, Adrian Severin 08/10/2007/ 129

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Avšak při rozpravě o návrhu 
Komise vyzve předseda Komisi, aby 
hovořila jako první a stručně představila 
svůj návrh, a při rozpravě k návrhu Rady 
může předseda vyzvat Radu, aby hovořila 
jako první. Poté v obou případech 
vystoupí zpravodaj. Komise a Rada mohou 
vystoupit znovu, zejména v reakci na 
projevy poslanců Parlamentu.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

Pozměňovací návrh 10

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 151 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Politická skupina může předložit 
alternativní návrh usnesení k návrhu 
nelegislativního usnesení obsaženému ve 
zprávě výboru.

4. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet 
poslanců může předložit alternativní návrh 
usnesení k návrhu nelegislativního 
usnesení obsaženému ve zprávě výboru.

V tomto případě nesmí skupina předložit 
pozměňovací návrhy k návrhu usnesení 
příslušného výboru. Návrh usnesení 
předložený skupinou nesmí být delší než 
návrh výboru. O návrhu se hlasuje 
v jediném hlasování v plénu bez možnosti 
předkládat pozměňovací návrhy.

V tomto případě nesmí skupina nebo 
dotčení poslanci předložit pozměňovací 
návrhy k návrhu usnesení příslušného 
výboru. Alternativní návrh usnesení nesmí 
být delší než návrh výboru. O návrhu se 
hlasuje v jediném hlasování v plénu bez 
možnosti předkládat pozměňovací návrhy.

Ustanovení čl. 103 odst. 4 se použije 
obdobně.

Pozměňovací návrh 11

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha IIa (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIa
Pokyny k otázkám k písemnému 

zodpovězení podle článku 110 a článku 
111

1. Otázky k písemnému zodpovězení:
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- spadají do působnosti a odpovědnosti 
příslušného orgánu a jsou v obecném 
zájmu;
- jsou věcné a obsahují srozumitelný 
dotaz;
- neobsahují urážlivá vyjádření;
- se netýkají čistě osobních záležitostí.
2. Pokud otázka tyto pokyny nesplňuje, 
poradí sekretariát autorovi, jak může 
otázku navrhnout, aby byla přípustná.
3. Pokud byla během předcházejících šesti 
měsíců položena a zodpovězena totožná 
nebo podobná otázka, předá sekretariát 
autorovi kopii předchozí otázky a 
odpovědi. Nová otázka nebude předložena 
dotčenému orgánu, pokud se autor 
nedovolá nových významných událostí 
nebo nepožaduje-li další informace.
4. Pokud autor v otázce požaduje věcné 
nebo statistické informace, které jsou již 
k dispozici v knihovně Parlamentu, 
informuje sekretariát poslance, který 
může svou otázku stáhnout.
5. Otázky týkající se souvisejících 
záležitostí lze zodpovědět společně.
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Interprétation de l'article 162, paragraphe 2, du Règlement (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Interprétation / modification du règlement visant à faciliter la résolution des conflits de 
compétence concernant notamment les procédures non-législatives (2005/2239(REG)) - Ingo 
Friedrich
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Interprétation de l'article 166 du Règlement (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interprétation de l'article 116 du Règlement concernant les déclarations écrites 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Décision du Parlement européen du 24 septembre 2008 sur la modification de l'article 121 
du règlement du Parlement européen concernant les recours devant la Cour de justice 
(2007/2266(REG)) - Rapport Costas Botopoulos

Le Parlement européen,

– vu la lettre du président de la commission des affaires juridiques en date du 
26 septembre 2007,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0324/2008),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 121  paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

3 bis. Le Président dépose des 
observations ou intervient au nom du 
Parlement dans les procédures judiciaires, 
après consultation de la commission 
compétente.

Si le Président envisage de s'écarter de la 
recommandation de la commission 
compétente, il en informe celle-ci et saisit 
la Conférence des présidents, en exposant 
ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents 
estime que le Parlement ne doit pas, à titre 
exceptionnel, déposer des observations ou 
intervenir devant la Cour de justice, alors 
que la validité juridique d'un acte adopté 
par le Parlement est remise en cause, la 
question est soumise sans délai à 
l'assemblée plénière.
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Dans les cas d'urgence, le Président peut 
agir à titre conservatoire afin de respecter 
les délais fixés par la juridiction 
concernée. Dans ces cas, la procédure 
prévue au présent paragraphe est mise en 
œuvre dans les meilleurs délais.  

Interprétation:

Rien dans le règlement n'empêche la commission 
compétente d'arrêter des modalités procédurales 
appropriées pour transmettre dans les délais sa 
recommandation, dans les cas d'urgence.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 o výkladu článku 19 jednacího 
řádu Parlamentu o povinnostech předsedy (2008/2016(REG)) - Zpráva Joa Leinena

Evropský parlament,

- s ohledem na dopis předsedy Výboru pro ústavní záležitosti ze dne 24. ledna 2008,

- s ohledem na článek 201 jednacího řádu,

1. přijímá tento výklad článku 19:

„Ustanovení čl. 19 odst. 1 lze vykládat tak, že pravomoci podle tohoto článku zahrnují 
rovněž pravomoc zamezit nadměrnému využívání návrhů, jako jsou procesní námitky, 
procesní návrhy a vysvětlení hlasování, a nadměrnému využívání žádostí o oddělené, dílčí 
nebo jmenovité hlasování, pokud se předseda domnívá, že záměrně narušují postupy 
Parlamentu nebo porušují práva ostatních poslanců.“

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.
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Décision du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'interprétation de l'article 182 du 
règlement du Parlement européen sur l'association des présidents des sous-commissions aux 
travaux du bureau (2008/2075(REG))- Rapport Mauro Zani

Le Parlement européen,

– vu la lettre du 22 juillet 2008 du président de la commission des affaires constitutionnelles,

– vu l'article 201 de son règlement,

1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 182:

'L'article 182, paragraphe 1er, n'interdit pas, et même permet, au président de la commission 
principale, d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau, ou de les 
autoriser à présider les débats sur des sujets spécifiquement traités par les sous-
commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau dans 
son entièreté et qu'elle soit agréée par celui-ci.'';

2. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.
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Interprétation de l'article 179 du Règlement (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Décision du Parlement européen du 19 février 2009 sur l'interprétation de l'article 47 et de 
l'article 149, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen concernant la procédure 
avec commissions associées et la constatation du quorum (2008/2327(REG)) - Rapport Jo 
Leinen

Le Parlement européen, 

– vu les lettres du 27 janvier 2009 et du 13 février 2009 du président de la commission des 
affaires constitutionnelles,

– vu l'article 201 de son règlement,

1. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 47:

"Dans le cadre de l'examen d'un accord international au sens de l'article 83, la procédure avec
commissions associées prévue à l'article 47 ne s'applique pas à la procédure d'avis conforme 
prévue à l'article 75."

2. décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 149, paragraphe 4:

"Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des 
séances au moment où la demande est présentée."

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.
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Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179

Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963
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Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649

2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040
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Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)
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Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs 
in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
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evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist

EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07
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The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland

EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
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European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
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should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
‘Green Nine’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


