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Tento dokument se zabývá tím, jakým způsobem Parlament udílí svůj souhlas v postupech, 
v nichž je podle Smluv vyžadován (postup souhlasu).

1) Postup souhlasu byl zaveden Jednotným evropským aktem v roce 1986 ve dvou oblastech: 
dohodách o přidružení a dohodách o přistoupení k Evropské unii. Při všech následných 
změnách Smluv bylo uplatnění tohoto postupu rozšířeno do dalších oblastí. V současnosti se 
podle Lisabonské smlouvy jedná o „zvláštní legislativní postup“ ve smyslu čl. 289 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Smlouvy podrobně uvádějí situace, na něž se vztahuje postup souhlasu. V zásadě jde o tyto 
případy:

– dohody vytvářející zvláštní institucionální rámec, dohody mající významný dopad na 
rozpočet Unie nebo dohody v oblastech, na něž se vztahuje buď řádný legislativní postup, 
nebo zvláštní legislativní postup, v němž je vyžadován souhlas Parlamentu;1

– dohody o přistoupení;2

– uplatnění doložky flexibility;3

– zavedení posílené spolupráce;4

– přistoupení k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod;5

– přijetí víceletého finančního rámce;6

– jednotný postup volby poslanců Evropského parlamentu;7

– složení Parlamentu;8

– posílení práv občanů Unie;9

– rozhodnutí Rady a Evropské rady, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot 
Unie;10

– prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Unie.11

2) V jednacím řádu se na tyto případy vztahuje obecný článek (článek 81) a řada zvláštních 
článků s ustanoveními pro jednotlivé zvláštní případy, která jako „lex specialis“ doplňují 
obecný článek 81, na nějž se jinak odvolávají. Jedná se o tyto zvláštní články:  článek 90: 
mezinárodní dohody; článek 74c: smlouvy o přistoupení; článek 74g: posílená spolupráce; 
článek 74f: složení Parlamentu a článek 74e: rozhodnutí Rady a Evropské rady o porušení 
hodnot Unie. 

                                               
1 Čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU.
2 Článek 49 SEU
3 Článek 352 SFEU
4 Čl. 329 odst. 1 SFEU
5 Čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU.
6 Čl. 312 odst. 2 SFEU
7 Čl. 223 odst. 1 druhý pododstavec SFEU
8 Čl. 14 odst. 2druhý pododstavec SEU
9 Čl. 25 druhý pododstavec SFEU
10 Čl. 7 odst. 1 a 2 SEU
11 Čl. 311 odst. 4 SFEU
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Obecný článek 81, jenž je pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější, zní: 

„Čl. 81 odst. 1 a 3:

1. Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí na základě doporučení příslušného výboru, zda daný akt schválit 
nebo zamítnout.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy 
o fungování Evropské unie třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, přičemž nelze 
předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu odpovídá 
většině stanovené v příslušném článku Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který tvoří právní základ navrhovaného aktu.

3. Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu s navrhovaným legislativním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní dohodou, může se příslušný výbor s cílem přispět ke kladnému 
výsledku postupu rozhodnout, že předloží Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem 
usnesení, v němž doporučí, zda navrhovaný akt změnit nebo uskutečnit.“

Článek 81 neuvádí, jakou formu má doporučení výboru mít. Obvykle se však jedná 
o legislativní usnesení, jímž Parlament vysloví souhlas s daným aktem nebo jej zamítne. 
Nestanoví-li Smlouvy jinak, udělení souhlasu vyžaduje většinu odevzdaných hlasů1. 
V některých případech je potřebná většina všech poslanců, například jedná-li se o přistoupení 
nového členského státu nebo o volební postup2.

3) Předseda Konference předsedů výborů, Klaus-Heiner Lehne, v dopise ze dne 9. prosince 
2011 poukázal na to, že zavedená praxe týkající se postupu souhlasu se v jednotlivých 
parlamentních výborech do značné míry liší3. Jménem předsedů výborů vyzval Výbor pro 
ústavní záležitosti, aby „přezkoumal příslušné články jednacího řádu s cílem ujasnit postupy 
souhlasu a zvýšit jejich transparentnost a možná i účinnost“. Dopis předkládal také čtyři 
otázky, které by měl Výbor pro ústavní záležitosti promyslet. Tyto otázky lze pro účely 
diskuse ve výboru shrnout do těchto tří základních otázek:

– Měly by se v návrhu doporučení a v doporučení příslušného výboru plénu předkládat body 
odůvodnění?

– Měly by se k návrhu doporučení ve výboru a k doporučení v plénu předkládat 
pozměňovací návrhy, a pokud ano, ke kterým částem?

– Má být hlasování proti odstavci doporučení obsahujícímu rozhodnutí (odstavec s textem 
rozhodnutí) chápáno jako hlasování pro doporučení nebo naopak?

                                               
1 Článek 231 SFEU
2 Čl. 81 odst. 1 druhý pododstavec
3 Viz zmíněný dopis, jenž bude z technických důvodů rozdán zvlášť, a také průzkum, který v září 2011 provedlo 
oddělení pro legislativní koordinaci (GŘ pro vnitřní politiky Unie) a jenž byl poslancům rozdán dne 29. května 
2012.
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Body odůvodnění

Dosud bylo považováno za nepřípustné, aby součástí doporučení, které výbor předloží plénu, 
byly body odůvodnění, kromě případů, kdy se týkají faktů nebo textů, a tudíž plní úlohu 
právních východisek1.

Tato praxe je zdůvodňována argumentem, že pokud by rozhodnutí, jež má Parlament učinit 
(vyjádřit souhlas nebo nesouhlas), doprovázely body odůvodnění, vyznělo by méně 
jednoznačně a nemělo by takovou váhu. Dále se na podporu tohoto stanoviska uvádí, že ani 
legislativní usnesení v legislativní zprávě k návrhu Komise nesmí obsahovat body odůvodnění 
(článek 55 odst. 2). Podle čl. 81 odst. 3 a čl. 90 odst. 4 mohou být politické připomínky 
a požadavky k navrhovanému aktu nebo dohodě vzneseny před přijetím aktu nebo uzavřením 
dohody v průběžné zprávě.

Proti tomu bývá argumentováno tím, že je v politickém zájmu, ne-li přímo nezbytné, aby 
Parlament uvedl důvody svého rozhodnutí. Uvádí se, že body odůvodnění by dokonce mohly 
být cestou k nalezení kompromisu mezi politickými skupinami, a umožnit tak Parlamentu, 
aby jeho rozhodnutí pro daný akt nebo proti němu bylo jasnější.

Pozměňovací návrhy

Jelikož se plénu nepředkládají body odůvodnění, nejsou tudíž možné ani pozměňovací 
návrhy. Tento závěr se týká znění článku 81: „Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy… třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy“2. Toto ustanovení se zcela nepochybně vztahuje na text samotného 
aktu. Zvláštní ustanovení o mezinárodních smlouvách obsahuje toto upřesnění: 

„Čl. 90 odst. 7

7. Parlament zaujme stanovisko nebo vysloví svůj souhlas ve věci uzavření, prodloužení 
platnosti nebo změny mezinárodní dohody nebo finančního protokolu uzavřeného 
Evropskou unií jediným hlasováním, a to většinou odevzdaných hlasů; k textu dohody nebo 
protokolu nelze předkládat pozměňovací návrhy.“

Pozměňovací návrhy k textu aktu jsou vyloučeny proto, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Parlamentu, které může mít dalekosáhlý dopad, bude definitivní a bezpodmínečné. 
U mezinárodních dohod je pak dalším důvodem to, že vyjednanou dohodu nelze jednostranně 
nijak měnit. Tyto důvody však neplatí pro možné prvky návrhu doporučení, například právní 
východiska, body odůvodnění nebo odstavec s textem rozhodnutí. Pokud jde o posledně 
jmenovaný prvek, možnost předkládat pozměňovací návrhy je u něj vskutku důležitá, aby 
bylo naprosto jasné, jaké Parlament zaujímá stanovisko (viz níže, bod „hlasování“). 

                                               
1 Je třeba zmínit, že v současnosti příslušný vzorový text, který Parlament používá, vůbec nepočítá s body 
odůvodnění. 
2 Čl. 81 odst. 1 druhý pododstavec 
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Hlasování

Pozměňovací návrhy k ostatním prvkům návrhu doporučení nebo doporučení, pokud jsou 
povoleny, nepředstavují zvláštní problém. Může se o nich hlasovat v souladu s obecnými 
ustanoveními (články 156 až 162).  Pokud rozhodnutí předložené v návrhu doporučení ve 
výboru nebo v doporučení v plénu nezíská potřebnou většinu a opačný pozměňovací návrh 
nebyl předložen nebo také nezíská potřebnou většinu, naskýtá se otázka, jak tento výsledek 
chápat. Má být chápán jako rozhodnutí prostě návrh doporučení nebo doporučení zamítnout 
ve smyslu, že výbor nebo případně plénum dosud nerozhodly, nebo jako rozhodnutí ve 
prospěch opaku návrhu? Druhá z uvedených možností by znamenala, že je-li navrhován 
souhlas s daným aktem a tento návrh nezíská potřebnou většinu, akt bude považován za 
zamítnutý, a naopak, pokud nezíská většinu návrh na zamítnutí aktu, bude se akt považovat za 
schválený1.

Toto byla v plénu běžná praxe podložená odkazem na čl. 90 odst. 9: „Pokud Parlament nedá 
souhlas k uzavření mezinárodní dohody, oznámí předseda Radě, že danou dohodu není možno 
uzavřít.“ Od hlasování o dohodě ACTA dne 4. července 2012 je praxe Parlamentu taková, že 
se hlasuje o udělení souhlasu bez ohledu na doporučení vydané výborem.  Nezíská-li souhlas 
většinu, akt se považuje za zamítnutý.

Odpověď na výše položenou otázku vyžaduje zvážení dvou aspektů. Za prvé, na základě toho, 
že souhlas Parlamentu tvoří důležitou součást legislativního postupu, by bylo možné 
argumentovat, že souhlas musí být udělen výslovným úkonem, nikoliv vyvozen z toho, že 
Parlament neschválil opačné stanovisko. Za druhé, poslanci mohou hlasovat proti návrhu na 
schválení nebo zamítnutí určitého aktu z mnoha důvodů, přičemž za určitých okolností tím 
důvodem může být přesvědčení, že by zatím nemělo být přijato rozhodnutí pro nebo proti.

Přijmeme-li tento druhý argument, jednací řád musí nabízet možnosti řešení.  Na úrovni 
výboru by pro tyto případy mohlo být stanoveno, že se bude hlasovat o opačné variantě, než 
je ta, kterou zpravodaj předložil v návrhu rozhodnutí (neexistuje-li příslušný pozměňovací 
návrh). Pokud ani tato opačná varianta nebude schválena (jedná se o víceméně teoretickou 
možnost), záležitost by mohla být předložena přímo k hlasování na plénu bez doporučení. Na 
plenární úrovni by řešení mohlo spočívat v tom, že se záležitost vrátí zpět výboru bez žádosti 
o doporučení.

Bez ohledu na to, jaká bude odpověď na výše uvedené otázky, se zdá být nezbytné změnit 
příslušné články tak, aby se tato věc vyjasnila a rozdílná praxe výborů byla uvedena v soulad.

                                               
1 Viz například čl. 210 odst. 3 o evropských politických stranách a čl. 7 odst. 8 pátý pododstavec o imunitě.


