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Tento dokument sa zaoberá spôsobom, akým Parlament udeľuje súhlas v prípade postupov, 
pri ktorých sa podľa zmlúv vyžaduje súhlas (postup súhlasu);

1) Tento postup udelenia súhlasu, ktorý sa oficiálne nazýva postup súhlasu, bol zavedený 
Jednotným európskym aktom v roku 1986 v dvoch oblastiach: dohodách o pridružení 
a dohodách upravujúcich pristúpenia. Rozsah uplatňovania tohto postupu sa rozšíril vo 
všetkých ďalších zmenách zmlúv. V súčasnosti predstavuje podľa Lisabonskej zmluvy
mimoriadny legislatívny postup, a to v zmysle článku 289 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Prípady, keď sa uplatňuje postup súhlasu, sú taxatívne vymedzené v zmluvách. V podstate ide 
o tieto prípady:

– dohody, ktoré zakladajú osobitný inštitucionálny rámec, dohody s významnými 
rozpočtovými dôsledkami pre Úniu alebo dohody, ktoré sa vzťahujú na oblasti, na ktoré sa 
uplatňuje riadny legislatívny postup alebo mimoriadny legislatívny postup, pri ktorom sa 
vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu1;

– dohody o pridružení2; 
– uplatnenie doložky flexibility3;
– nadviazanie posilnenej spolupráce;4

– pristúpenie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd5; 
– prijatie viacročného finančného rámca6;
– jednotný postup na uskutočnenie volieb poslancov EP7;
– zloženie Parlamentu8; 
– posilnenie práv občanov Únie9; 
– rozhodnutia Rady a Európskej rady o existencii závažného alebo pretrvávajúceho 

porušenia hodnôt Únie10;
– vykonávajúce opatrenia pre systém vlastných zdrojov Únie11. 

2) V rokovacom poriadku sa na tieto prípady vzťahuje všeobecné ustanovenie (článok 81), 
ako aj rad osobitných článkov, ktoré obsahujú osobitné ustanovenia lex specialis, pričom 
v iných prípadoch odkazujú na všeobecné ustanovenie článku 81. Tieto osobitné články sú: 
článok 90 rokovacieho poriadku – Medzinárodné dohody; článok 74c – Zmluvy o pristúpení; 
článok 74g – Posilnená spolupráca; článok 74f – Zloženie Parlamentu; a článok 74e –
Rozhodnutia Rady a Európskej rady v prípade porušenia základných zásad Únie. 

                                               
1 Článok 218 ods. 6 písm. a) ZFEÚ.
2 Článok 49 Zmluvy o EÚ.
3 Článok 352 ZFEÚ.
4 Článok 329 ods. 1 ZFEÚ.
5 Článok 218 ods. 6 písm. a) ZFEÚ.
6 Článok 312 ods. 2 ZFEÚ.
7 Článok 223 ods. 1 druhý pododsek ZFEÚ.
8 Článok 14 ods. 2 druhý pododsek ZEÚ.
9 Článok 25 druhý pododsek ZFEÚ.
10 Článok 7 ods. 1 a 2 ZEÚ.
11 Článok 311 ods. 4 ZFEÚ.
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Všeobecné ustanovenie článku 81 – ktorý je pre tento pracovný dokument najdôležitejší – má 
takéto znenie: 

„Článok 81 ods. 1 a 3

1. Ak je Parlament požiadaný o súhlas s predloženým aktom, rozhoduje na základe 
odporúčania gestorského výboru o prijatí alebo zamietnutí aktu.

Parlament rozhodne o akte, na ktorého prijatie je podľa Zmluvy o Európskej únii alebo 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie potrebný jeho súhlas, jediným hlasovaním, pričom nie 
sú prípustné žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Väčšina potrebná na udelenie 
súhlasu je väčšina stanovená v článku Zmluvy o Európskej únii alebo Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ktorý tvorí právny základ navrhovaného aktu.

3. Ak je na prijatie návrhu legislatívneho aktu alebo pripravovanej medzinárodnej dohody 
potrebný súhlas Parlamentu, môže gestorský výbor rozhodnúť, že v záujme pozitívneho 
výsledku postupu predloží Parlamentu predbežnú správu o návrhu s návrhom uznesenia 
obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo vykonanie navrhovaného aktu.“

Forma, v akej sa má predložiť odporúčanie výboru, nie je v článku 81 presne určená. 
Zvyčajne má však odporúčanie formu legislatívneho uznesenia, ktorým Parlament udelí alebo 
neudelí súhlas s daným aktom. Ak nie je v zmluvách ustanovené inak, na udelenie súhlasu 
Parlamentu je potrebná väčšina odovzdaných hlasov1. V niektorých prípadoch sa vyžaduje 
väčšina všetkých poslancov, napríklad v prípade pristúpenia nového členského štátu alebo 
v prípade volebného postupu2. 

3) Predseda Konferencie predsedov výborov Klaus-Heiner Lehne poukázal vo svojom liste 
z 9. decembra 2011 na to, že postupy, ktoré v praxi uplatňujú parlamentné výbory v súvislosti 
s udeľovaním súhlasu, sa v značnej miere líšia3. V mene predsedov výborov vyzval výbor 
AFCO, aby preskúmal príslušné články rokovacieho poriadku s cieľom objasniť postupy 
súhlasu a zvýšiť ich transparentnosť a – pokiaľ možno – aj účinnosť. Súčasťou tohto listu boli 
aj štyri otázky, ktoré mal výbor AFCO posúdiť. Tieto otázky možno na účely rokovaní vo 
výbore zhrnúť do týchto troch základných otázok:

– Mali by byť v návrhoch odporúčaní a v odporúčaniach gestorského výboru, ktoré sa 
predkladajú plénu, prípustné odôvodnenia?

– Mali by byť prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom odporúčaní vo 
výboroch a v odporúčaniach v pléne? Ak áno, ku ktorým ich častiam?

– Má sa zamietavé hlasovanie o odseku odporúčania obsahujúcom rozhodnutie (tzv. 
rozhodovací odsek) považovať za hlasovanie za alebo naopak?

                                               
1 Článok 231 ZFEÚ.
2 Článok 81 ods. 1 druhý pododsek.
3 Pozri list, ktorý bude z technických dôvodov rozoslaný osobitne, ako aj prieskum, ktorý v septembri 2011 
uskutočnilo oddelenie legislatívnej koordinácie (GR pre vnútorné politiky Únie) a ktorý bol poslancom zaslaný 
29. mája 2012.
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Odôvodnenia

Odôvodnenia, ktoré sú súčasťou odporúčania predkladaného gestorským výborom plénu, 
sa doteraz pokladali za neprípustné s výnimkou prípadov, keď sa týkajú faktov alebo textov 
a sú teda rovnocenné s citáciami1.

Tento postup sa zdôvodňuje tým, že pokiaľ by súčasťou rozhodnutia, ktoré má Parlament 
prijať (vyjadriť súhlas alebo nesúhlas), boli odôvodnenia, bolo by toto rozhodnutie menej 
jasné a jeho význam by sa oslabil. Ďalším argumentom tohto stanoviska je, že ani legislatívne 
uznesenie ako súčasť legislatívnej správy o návrhu Komisie nesmie obsahovať odôvodnenia 
(článok 55 ods. 2 rokovacieho poriadku). Podľa článku 81 ods. 3 a článku 90 ods. 4 by bolo 
možné predkladať politické pripomienky a požiadavky týkajúce sa návrhu aktu alebo dohody 
v predbežnej správe ešte pred prijatím aktu alebo uzavretím dohody.

Protichodné stanovisko je, že so zreteľom na politický záujem či dokonca nevyhnutnosť by 
bolo žiaduce, aby Parlament svoje rozhodnutie odôvodnil. Odôvodnenia by podľa tohto 
názoru mohli byť dokonca spôsobom, ako nájsť kompromis medzi politickými skupinami 
a teda umožniť jasnejšie rozhodnutie Parlamentu v prospech daného aktu alebo proti nemu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Keďže odôvodnenia nie sú v pléne prípustné, do úvahy neprichádzajú ani pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy. Takáto argumentácia sa týka znenia článku 81: „Parlament rozhodne 
o akte, na ktorého prijatie je podľa Zmluvy ... potrebný jeho súhlas, jediným hlasovaním, 
pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.“2 Toto ustanovenie sa 
bezpochyby vzťahuje na text aktu ako takého. V osobitnom ustanovení o medzinárodných
zmluvách možno nájsť toto objasnenie: 

„Článok 90 ods. 7

7. Parlament vydá stanovisko alebo udelí súhlas s uzavretím, obnovením alebo zmenou či 
doplnením medzinárodnej dohody alebo finančného protokolu uzavretého Európskou 
úniou v jedinom hlasovaní väčšinou odovzdaných hlasov, pričom pozmeňujúce ani 
doplňujúce návrhy k textu dohody alebo protokolu nie sú prípustné.“

Vyňatie textu aktu má – so zreteľom na možné ďalekosiahle dôsledky rozhodnutia 
Parlamentu – za cieľ zabezpečiť, aby rozhodnutie Parlamentu bolo jednoznačné 
a bezpodmienečné. V prípade medzinárodných dohôd je ďalším dôvodom to, že dohodu, ku 
ktorej sa dospelo rokovaniami, nemožno nijakým spôsobom jednostranne meniť a dopĺňať. 
Táto argumentácia sa však netýka možných častí návrhu odporúčania, ako sú citácie, 
odôvodnenia a rozhodovacie odseky. Čo sa týka posledne menovaného prvku, možnosť 
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy je vskutku dôležitá, aby sa predišlo 

                                               
1 Treba poznamenať, že súčasná verzia príslušných modelov textov, ktoré sa používajú v Parlamente, vôbec 
neobsahuje odôvodnenia.
2 Článok 81 ods. 1 druhý pododsek.
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akýmkoľvek pochybnostiam, pokiaľ ide o presnú pozíciu Parlamentu (pozri ďalej, bod 
Hlasovanie).

Hlasovanie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k iným častiam návrhu odporúčania alebo odporúčania, 
ako je rozhodovací odsek, pokiaľ sú povolené, nepredstavujú osobitný problém. Možno ich 
zaradiť do hlasovania v súlade so všeobecnými ustanoveniami (články 156 až 162 
rokovacieho poriadku). Ak rozhodnutie, ktoré je súčasťou návrhu odporúčania vo výbore 
alebo odporúčania v pléne, nezíska požadovanú väčšinu a nepredloží sa pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh opačného významu alebo nezíska dosiahnutú požadovanú väčšinu, 
vyvstane otázka, ako treba tento výsledok chápať. Má sa považovať za rozhodnutie, ktorým sa 
jednoducho zamieta návrh odporúčania alebo odporúčanie v tom zmysle, že vo výbore, resp. 
v pléne nebolo prijaté rozhodnutie, alebo ako rozhodnutie v prospech opaku znenia, ktoré 
bolo navrhnuté? Druhý uvedený prípad by znamenal, že ak sa navrhuje udeliť súhlas s daným 
aktom a k tomuto návrhu nebola dosiahnutá väčšina, akt sa považuje za zamietnutý, a naopak, 
ak návrh na zamietnutie nezíska väčšinu, akt sa považuje za schválený1.

Takáto prax sa uplatňuje v pléne, pričom sa odvoláva na článok 90 ods. 9 rokovacieho 
poriadku: „Ak Parlament nevysloví súhlas s medzinárodnou dohodou, predseda oznámi Rade, 
že predmetná dohoda sa nemôže uzavrieť.“ Od hlasovania o dohode ACTA 4. júla 2012 
Parlament hlasuje o udelení súhlasu bez ohľadu na to, aké je odporúčanie výboru. Ak súhlas 
nepodporí väčšina, akt sa považuje za zamietnutý.

Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa musia zohľadniť dva aspekty. Po prvé, vychádzajúc 
z dôležitosti súhlasu Parlamentu ako súčasti legislatívneho postupu by sa dalo argumentovať 
tým, že súhlas musí byť udelený na základe súhlasného vyjadrenia, a nie vyvodením z toho, 
že Parlament neprijal rozhodnutie s opačným významom. Po druhé, dôvody, pre ktoré 
poslanci hlasujú proti návrhu na schválenie alebo zamietnutie súhlasu, môžu byť rôznorodé 
a môže sa stať, že za určitých okolností sú poslanci toho názoru, že rozhodnutie – zamietavé 
alebo kladné – by sa zatiaľ nemalo prijať.

Ak sa budeme riadiť týmto druhým argumentom, musí rokovací poriadok obsahovať spôsob, 
ako postupovať. Na úrovni výborov by sa mohlo ustanoviť, že v takýchto prípadoch by sa 
znenie s opačným významom ako rozhodnutie, ktoré navrhuje spravodajca, zaradilo do 
hlasovania (ak nebol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh v danej veci). Ak sa 
neschváli ani tento variant (čo je možné viac-menej teoreticky), vec by sa mohla postúpiť 
priamo plénu na hlasovanie bez odporúčania. Na úrovni pléna by sa to mohlo riešiť tým, že 
by sa vec vrátila späť výboru bez príslušnej žiadosti.

Bez ohľadu na odpoveď na uvedené otázky sa zdá, že úprava príslušných článkov 
rokovacieho poriadku je nevyhnutná, aby sa zaručila jasnosť a zosúladili sa rôzne postupy vo 
výboroch.

                                               
1 Pozri napríklad článok 210 ods. 3 o politických stranách na európskej úrovni a článok 7 ods. 8 piaty pododsek 
o imunite.


