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1. Otázka k výkladu

Pan Vital Moreira, předseda Výboru pro mezinárodní obchod, požádal v dopisu ze dne 
4. března 2011 o výklad článku 51 jednacího řádu o postupu společných schůzí výborů 
s ohledem na přezkum a uzavírání mezinárodních obchodních dohod. Mimo jiné navrhuje, že:

„by bylo možné tvrdit, že podmínky, na které odkazuje článek 51, jsou stejné jako 
podmínky uplatňované na článek 50:

● záležitost spadá téměř stejnou měrou do působnosti dvou nebo více výborů,
nebo

● různé části dané záležitosti spadají do působnosti dvou nebo více výborů.

Za těchto podmínek by mohl Výbor pro mezinárodní obchod požadovat uplatnění 
článku 51 na téměř všechny mezinárodní dohody, které obsahují větší množství prvků 
spadajících do jeho působnosti.“

„... Výbor pro mezinárodní obchod by chtěl požádat o uplatňování stávajícího článku 
51 na některé velmi důležité mezinárodní dohody, které se nyní nacházejí 
v závěrečných stadiích. Byl bych však velice rád, kdyby mi váš výbor mohl poskytnout 
výklad příslušných článků, dříve než budou takové požadavky vzneseny.“

Vital Moreira dále vysvětluje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je souhlasu 
Parlamentu zapotřebí k uzavření veškerých obchodních dohod, ať už jde o ryze obchodní 
dohody na základě článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo o část 
mezinárodních dohod podle článku 217 a/nebo 218 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Dohody, jež jsou nyní přezkoumávány, jsou totiž dohody o přidružení, jež mají být uzavřeny s 
Andským společenstvím, zeměmi Mercosur a zeměmi Střední Ameriky.

Otázku Výboru pro mezinárodní obchod lze tedy shrnout následovně:

Může být článek 51 o postupu společných schůzí výborů uplatněn na postup vedoucí k 
doporučení schválit nebo zamítnout uzavření mezinárodní dohody podle čl. 90 odst. 6 a čl. 81 
odst. 1?

2. Argumentace

Položenou otázku je nutno odlišit od otázky, zda lze s ohledem na doporučení, jak je uvedeno 
výše, uplatnit článek 50 o postupu s přidruženými výbory. Na tuto otázku náš výbor 
odpověděl dne 13. února 2009 tímto výkladem:
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„Přidružení výborů podle článku 47 [nyní 50] pro účely přezkumu mezinárodní 
dohody podle článku 83 [nyní 90] nelze uplatnit na postup souhlasu podle článku 75 
[nyní 81].“1

Tento výklad nebyl zpochybněn a objevuje se nyní v rámci článku 50.

Nejdůležitější argument, o který se tento výklad opírá a jenž byl uveden v dopise zaslaném 
předsedovi, zní takto:

„Zvláštní úprava postupu v zájmu posílení spolupráce mezi výbory podle článku 47 
může být vhodná pro zprávy vypracované podle čl. 83 odst. 2 a 5 nacházející se 
v přípravné fázi předcházející podepsání mezinárodní dohody. V závěrečné fázi 
postupu, kdy může příslušný výbor navrženou dohodu pouze schválit nebo zamítnout, 
však není pojetí článku 47 vhodné. Toto pojetí předpokládá specifickou strukturu 
rozdělení rolí vycházející z předpokladu, že je možné rozlišovat různé oblasti 
působnosti výborů, pokud jde o tutéž otázku, a že příslušný výbor může od 
přidruženého výboru převzít určité prvky a zařadit je do své zprávy. V případě postupu 
souhlasu tomu tak není.“

Tento rys postupu s přidruženými výbory, totiž možnost, aby příslušný výbor převzal od 
přidruženého výboru některé prvky, v postupu společných schůzí výborů neexistuje. Při tomto 
postupu jsou oba výbory zapojeny do navrhování jedné zprávy za naprosto stejných 
podmínek. Skutečnost, že článek 81 se zmiňuje o „doporučení“, nikoli o „zprávě“, v tomto 
smyslu nemá význam, protože zpráva a doporučení jsou z funkčního hlediska rovnocenné. 
Není tedy žádný důvod neuplatňovat článek 51 na postup týkající se schválení nebo zamítnutí 
mezinárodní dohody, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení.

Článek 51 je v současnosti přezkoumáván. Návrh zprávy ve stávajícím znění mírně upravuje 
podmínky uplatňování článku 51, ale pro otázku, která byla položena, to nemá význam. 

3. Závěr

Na výše formulovanou otázku lze odpovědět následovně:

Článek 51 o postupu společných schůzí výborů může být uplatněn na postup vedoucí k 
doporučení schválit nebo zamítnout uzavření mezinárodní dohody podle čl. 90 odst. 6 a čl. 81 
odst. 1, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení.

Je velmi dobře možné, že druh dohod, o kterém se zmiňoval předseda Výboru pro 
mezinárodní obchod, tyto podmínky splňuje, ale v rámci výkladu nelze odpovědět na otázku, 
zda jednotlivé případy splňují podmínky stanovené v článku 51 či nikoli.

                                               
1 Při hlasování byli přítomni tito členové: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Richard 
Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György Schöpflin, 
Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (úřadující předseda), Andrzej 
Wielowieyski.


