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I. ÚVOD

V předchozím volebním období vytvořila Konference předsedů pracovní skupinu pro 
parlamentní reformu, jež byla pověřena revizí fungování Parlamentu a navržením možných 
zlepšení. V rámci kapitoly věnované spolupráci mezi výbory navrhla pracovní skupina 
nejenom posílení postavení přidruženého výboru v postupu s přidruženými výbory, což bylo 
provedeno úpravou článku 50 jednacího řádu, ale i přípravu nové formy spolupráce mezi 
výbory, kterou definoval nový článek 51.

Jak uvádí třetí průběžná zpráva pracovní skupiny, v těchto konkrétních případech byly na 
pozadí návrhu následující úvahy: „jestliže velmi důležitý legislativní dokument neudává jasně
pravomoc výboru, avšak jestliže tato pravomoc může být naopak rovněž rozdělena mezi 
několik výborů [...], je třeba vyřešit konflikt pravomocí na základě zásady rovnosti
a spolupráce. Dotčené výbory se společně sejdou,aby si všichni členové dotčených výborů 
předem navzájem sdělili jednotlivé argumenty tak, aby se mezi výbory zřetelněji projevila 
většina a menšina. Členové dotčených výborů následně hlasují společně o předložených 
pozměňovacích návrzích k legislativním návrhům. Plenárnímu zasedání je poté předložena 
jednotná zpráva, která je vyváženější a je vypracována na základě spolupráce mezi zpravodaji 
dotčených výborů. Všechny přípravné práce na společnou schůzi a na společné hlasování 
dotčených výborů provádějí zpravodajové v rámci svých příslušných výborů, přičemž 
nejlepším způsobem je pravděpodobně pověřit přípravou hlasování mezivýborovou pracovní 
skupinu.“

Na schůzi dne 19. března 2009 Konference předsedů „schválila na základě hlasování kromě 
postupu s přidruženými výbory [jak stanoví článek 47 (nově článek 50)] také vytvoření další 
možnosti v jednacím řádu, podle níž bude Konference předsedů moci zahájit postup 
společných schůzí a společného hlasování ve velmi zvláštních případech, jestliže se otázka 
téměř stejnou měrou týká pravomoci nejméně dvou výborů[....]“.

Dne 6. května 2009 Parlament zahájil revizi svého jednacího řádu a v rámci článku 51 
vytvořil nový „postup společných schůzí výborů“1:

„Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 49 odst. 1 a článku 50, může Konference předsedů
v případě, že věci přikládá velkou důležitost, rozhodnout, že se uplatní postup společných schůzí 
výborů a společné hlasování. V takovém případě dotčení zpravodajové vypracují společný návrh 
zprávy, který posoudí a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích konaných za 
společného předsednictví dotčených předsedů výborů. Dotčené výbory mohou ustavit mezivýborové 
pracovní skupiny s cílem připravit společné schůze a hlasování.“

Začátkem roku 2010 přezkoumala Konference předsedů výborů návrh pokynů pro 
spolupráci mezi výbory podle článku 51 jednacího řádu2. Komentáře a návrhy změn tohoto 
znění3 předložili pan Leinen jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin (ENVI) a paní Bowlesová jménem Hospodářského a měnového výboru 
(ECON). 

                                               
1 Zpráva A6-273/2009 Výboru pro ústavní záležitosti, zpravodaj Richard Corbett.
2 Příloha I
3 Příloha II
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Předseda Konference předsedů výborů, pan Lehne, poté položil v dopisu ze dne 11. března 
20101 na základě této korespondence Výboru pro ústavní záležitosti podle čl. 211 odst. 1 
jednacího řádu (pochybnost týkající se uplatnění nebo výkladu jednacího řádu) tři otázky 
týkající se uplatnění článku 51, které lze shrnout takto:

1) Uplatní se postup podle článku 51 v případě řádného legislativního postupu v celém 
legislativním postupu, nebo jen v prvním čtení?

2) Mohou být práva související se statutem „příslušného výboru“, jako je právo předkládat 
pozměňovací návrhy nebo návrh na zamítnutí na plenárním zasedání, využita jen 
dotčenými výbory, které jednají společně?

3) Mají výbory rozhodovat společně o způsobu, jakým Parlament použije svá práva
s ohledem na návrhy delegovaných aktů nebo prováděcích opatření založených na 
legislativním aktu, který byl sám přijat postupem podle článku 51 (akty přijaté postupem 
projednávání ve výborech)?

Pan Lehne dále navrhl připojit k jednacímu řádu podle čl. 215 písm. d) pokyny, které by 
usnadnily zavedení tohoto inovativního postupu.

Pan Leinen, předseda výboru ENVI, se v dopise ze dne 25. března 20102 rovněž dotázal 
Výboru pro ústavní záležitosti na tuto problematiku a uvedl, že situaci je třeba vyjasnit tak, že 
bude provedena revize jednacího řádu. Uvádí zejména praktickou nemožnost spojit dva nebo 
více výborů ve druhém čtení při postupu spolurozhodování nebo projednávání ve výborech. 
Celá řada článků jednacího řádu [čl. 43 odst. 1, čl. 63 odst. 1, článek 87 a čl. 88 odst. 2 a 3
a zejména článek 188] uvádí pouze jeden výbor, což dokazuje, že v takovém případě nelze 
druhý výbor zapojit.

V současné době se podle postupu článku 51 studují dva legislativní dokumenty, které se 
týkají Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro práva žen
a rovnost pohlaví: Soudní spolupráce v trestních věcech: rozhodnutí o evropském ochranném 
příkazu a Prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí.

Oba dva dokumenty jsou ve fázi prvního čtení a přijetí návrhu zprávy se očekává v listopadu, 
přičemž v prvním čtení má dojít k dohodě s Radou. Doposud nenastaly žádné praktické 
problémy, mimořádné společné schůze obou výborů se konaly na začátku nebo na konci 
řádných schůzí.

Dne 8. července povolila Konference předsedů dva další postupy podle článku 51 na žádost 
dotčených výborů, tedy Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu, konkrétně
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení, kterým se stanoví finanční nařízení 
(KOM(2010)0071), a návrh nařízení, kterým se mění nařízení, kterým se stanoví finanční 
nařízení s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost (KOM(2010)0085). V druhém
z těchto postupů se podařilo dosáhnout dohody v prvním čtení, která byla schválena na 
říjnovém plenárním zasedání.

                                               
1 Příloha III
2 Příloha IV
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II. MOŽNOSTI

Výbor pro ústavní záležitosti může podle článků 211 a 212 jednacího řádu jednak vypracovat 
výklad, jednak navrhnout změnu jednacího řádu. 
Zařazení pokynů, které by měly usnadnit provádění nového postupu, jak navrhl pan Lehne, 
naráží na skutečnost, že znění formulované Konferencí předsedů výborů obsahuje kromě 
procedurálních pokynů i pokyny zejména administrativního a technického typu, jejichž 
zahrnutí do jednacího řádu není vhodné. To nevylučuje, aby současně se změnou článku 51 
nebyla přijata příloha k jednacímu řádu, která by podrobně upravovala uplatňování tohoto 
předpisu (viz IV.3)). 

III. VÝKLAD

1) Co se týče dvou prvních položených otázek (rozsah funkce „společných schůzí výborů“
v legislativním postupu), mohl by gramaticko-systematický přístup vycházející ze znění 
předpisu vést k závěru, že postup se omezuje na vypracování a přijetí návrhu zprávy ve 
výboru: „V takovém případě dotčení zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, 
který projednají a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích…“ (článek 51, 
druhá věta). Zdá se, že tento výklad je potvrzen systematickou úvahou, tedy okolností, že 
článek 51, stejně jako články 49 a 50, tvoří výjimku ze základního pravidla článku 43 –
postoupení příslušnému výboru k projednání. Výjimka, kterou je třeba vykládat 
restriktivně. Tento výklad by tedy vedl k závěru, že po přijetí zprávy ve výboru se postup 
vrátí do fáze před schválením použití článku 51 ze strany Konference předsedů. To 
znamená, že v případě sporu bude Konference předsedů vyzvána na doporučení 
Konference předsedů výborů k tomu, aby v zájmu pokračování postupu jmenovala 
příslušný výbor a výbor, od něhož se bude žádat stanovisko. 

Vedle této právní analýzy existuje i praktická okolnost: je zřejmé, že z důvodu napjatých 
lhůt ve druhém čtení legislativního postupu je technicky nemožné zapojit do práce více 
než jeden výbor. Zde je třeba si uvědomit, že postup podle článku 51 nebyl doposud 
uplatněn v legislativním postupu, který by dospěl do druhého čtení. To ostatně není příliš 
pravděpodobné, neboť mnoho postupů až dosud končilo dohodou v prvním čtení.

2) Z hlediska historicko-teleologického uvádí třetí průběžná zpráva pracovní skupiny pro 
reformu Parlamentu, která je základem vytváření postupu, že vztahy mezi dotčenými 
výbory by měly být založeny na „rovnosti a spolupráci“. Zpráva se naopak výslovně 
nezabývá otázkou zjišťování, do které fáze postupu by rovnost a spolupráce měly 
převažovat.

Podle pracovní skupiny je cílem nového postupu vytvoření možnosti, aby se dotčené 
výbory mohly scházet společně tak, aby si mohly vzájemně sdělovat argumenty v raném 
stádiu a aby se jasně projevila většina a menšina. Cílem nového postupu je tedy připravit
v mimořádně důležitých případech půdu pro plenární zasedání a jednání takto napomoci. 
Je tedy možno tvrdit, že tato logika platí pro všechna stádia řádného legislativního 
postupu až do přijetí konečného aktu. „Společné schůze výborů“ podle článku 51 se pro 



DT\837572CS.doc 5/6 PE448.972v02-00

CS

tento výjimečný postup stávají „příslušnými výbory“ v tom smyslu, že například 
společný postoj Rady se úředně sděluje oběma (nebo více) výborům (čl. 63 odst. 1 
jednacího řádu). 

Podle zvoleného způsobu výkladu se tedy u prvních dvou položených otázek dojde
k protikladným výsledkům.

3) Třetí otázka (funkce „společných schůzí výborů“ v postupech „projednávání ve 
výborech“) má několik specifických aspektů. Předně je možno tvrdit, že projednání 
návrhu aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcího opatření je „novým postupem“ 
(příslušné články se nacházejí v kapitole 11 „Ostatní postupy“, nikoli v kapitolách 
věnovaných legislativnímu postupu). Dále je možno vzít v úvahu, že odvozené akty 
nemají obvykle tak „zásadní význam“ jako základní akty. V případě „aktů s přenesenou 
pravomocí“ se nesmí týkat „podstatných prvků“ základního aktu. Lze se domnívat, že 
Konference předsedů přidělí dokument dvěma nebo více výborům pouze v rámci 
legislativního postupu. Aby byly respektovány oprávněné zájmy společné schůze výborů 
ve fázi „projednávání ve výborech“, existuje ostatně možnost analogického uplatnění čl. 
88 odst. 1 druhé věty a stanovení, že příslušný výbor vyzve společnou schůzi výborů, aby 
mu předložila své stanovisko, a to ústně nebo písemně.

Při uplatňování tohoto přístupu bude Konference předsedů na doporučení Konference 
předsedů výborů vyzvána, aby v případě střetu vybrala příslušný výbor a podle potřeby 
jeden nebo více výborů, od nichž bude požadováno stanovisko, aby projednaly daný 
návrh aktu s přenesenou pravomocí nebo prováděcího opatření.

Z druhé strany je možné tvrdit, že situace, kdy existuje „téměř stejná“ pravomoc
u záležitosti, jíž se týkal legislativní postup, což je podmínkou pro uplatnění článku 51, 
nekončí přijetím základního aktu, a potřeba sladit stanoviska několika výborů před 
plenárním zasedáním může nastat stejně tak na úrovni projednávání ve výborech. 

I zde je možné uvádět stejným způsobem argument o technické nemožnosti sdružit na 
úrovni projednávání ve výborech dva nebo více výborů, ale chybí zde praktická 
zkušenost.

IV. ZMĚNA

1) Výbor příslušný k postupu by teoreticky mohl navrhnout formou změny jednacího řádu 
prosté odstranění článku 51 z důvodu neřešitelných problémů při jeho uplatňování. Tato 
možnost by však pravděpodobně narazila na silný odpor, neboť uvedené opatření bylo 
zavedeno teprve nedávno a nebyla možnost prověřit ho skutečně v praxi.

2) Dále, změna znění dotčeného článku by mohla být navržena s cílem objasnit rozsah
a dobu trvání akčního společenství mezi dotčenými výbory, jak je uvedeno ve zprávě
s případným výkladem v bodě III. odst. 2. 

Stejně tak by bylo možno požadovat, aby se společný postup vztahoval na všechny fáze 
legislativního postupu, ale nevztahoval se na případné postupy projednávání ve výborech, 
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jak je rovněž uvedeno ve zprávě s případným výkladem v bodě III odst. 3. 

Výhodou takového řešení by byla větší váha předpisu oproti výkladu, k přijetí na 
plenárním zasedání by zpráva nicméně vyžadovala hlasy většiny poslanců (článek 232 
SFEU, čl. 212 odst. 2 jednacího řádu). 

3) Nakonec je možné pomýšlet na řešení, podle něhož se článek 51 jednacího řádu změní
v tom smyslu, že Konference předsedů bude moci stanovit rozsah a dobu trvání postupu 
podle článku 51 v každém jednotlivém případě. Výhodou tohoto řešení by byla větší 
pružnost ve srovnání s možnostmi uvedenými výše v bodě 2, ale nevýhodou by bylo 
možné zdržování postupu v důsledku velkého množství práce, jíž by byla zatížena 
Konference předsedů. 

Nepřímo by změnou jednacího řádu mohla být případně zavedena některá obecná 
pravidla pro provádění postupu podle článku 51 ve formě přílohy jednacího řádu (na 
kterou by se vztahoval stejný požadavek většiny jako na změny samotného jednacího 
řádu). Možnosti 2) a 3) by mohly být s ohledem na použití v praxi rovněž doplněny
a konkretizovány nezávaznými pokyny týkajícími se „spolupráce mezi výbory podle 
článku 51 jednacího řádu“ tak, jak byly vyhotoveny a navrženy Konferencí předsedů 
výborů začátkem tohoto roku.1

Možnosti 2) a 3) by tak konečně umožnily nově formulovat při této příležitosti článek 51, 
aby jasněji stanovil, za jakých podmínek se uplatní, neboť v praxi se v této souvislosti 
vyskytly určité pochybnosti. 

                                               
1 Příloha I


