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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Dopis ze dne 22. ledna 2014, který zaslal předseda Výboru pro právní záležitosti Klaus-Heiner 
Lehne předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti Carlu Casinimu

Překlad

Věc: Stanovisko ke změně čl. 90 odst. 5 jednacího řádu

Vážený pane předsedo,

předseda Výboru pro ústavní záležitosti v dopisu ze dne 27. listopadu 20131 navrhl, aby Výbor pro 
právní záležitosti vydal stanovisko k pozměňovacímu návrhu k čl. 90 odst. 5 jednacího řádu. 
Vzhledem k časové tísni je toto stanovisko vydáno v podobě dopisu.

Výbor pro právní záležitosti tuto otázku projednal na své schůzi dne 21. ledna a 22 hlasy 
jednomyslně přijal níže uvedené stanovisko2.

I. Změna současného znění čl. 90 odst. 5 jednacího řádu

Myšlenku přijmout pozměňovací návrh k čl. 90 odst. 5 jednacího řádu poprvé zmínil předseda 
Výboru pro mezinárodní obchod ve svém dopisu ze dne 13. února 2013 určeném předsedovi Výboru 
pro ústavní záležitosti3, neboť si Výbor pro mezinárodní obchod povšiml rozporu mezi zněním čl. 90 
odst. 5 a čl. 218 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Čl. 90 odst. 5 jednacího řádu, který je součástí ustanovení týkajících se uzavírání mezinárodních 
dohod, zní:

5. Po ukončení jednání je návrh dohody před jejím podepsáním předložen Parlamentu 
k zaujetí stanoviska nebo k vyslovení souhlasu. Pro postup souhlasu se použije článek 81.

Čl. 218 odst. 5 SFEU zní takto:

5. Rada přijme na návrh vyjednavače rozhodnutí, kterým dá zmocnění k podpisu dohody 
a případně k jejímu prozatímnímu uplatňování před vstupem v platnost.

Tento odstavec nezmiňuje účast Evropského parlamentu. Odstavec 6, jenž se týká rozhodnutí 
o uzavření dohody, však souhlas Evropského parlamentu či konzultaci s ním zmiňuje.

                                               
1 D(2013)59655.
2 Při závěrečném hlasování byli přítomni tito členové: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise 
Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
3 D(2013)5817.
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Vzhledem k tomu, že jednací řád podléhá ustanovením Smluv1, navrhuje Výbor pro právní 
záležitosti přeformulovat ústřední ustanovení čl. 90 odst. 5 následujícím způsobem, aby bylo 
v souladu se Smlouvami:

5. Po ukončení jednání je návrh rozhodnutí o uzavření dohody předložen Parlamentu 
k zaujetí stanoviska nebo k vyslovení souhlasu. Pro postup souhlasu se použije článek 81.

II. Zajištění parlamentní kontroly mezinárodních dohod v případě prozatímního uplatňování 
a smíšených dohod

Otázka souhlasu (nebo konzultace) Parlamentu v souvislosti s mezinárodními dohodami je však 
složitější. Jak poznamenal Výbor pro mezinárodní obchod, i když přijmeme jako dané, že k souhlasu 
Parlamentu (nebo konzultaci) dochází v okamžiku, kdy je dohoda uzavřena, tj. po jejím podpisu, 
nastávají problémy s demokratickou legitimitou ve dvou situacích (mohou rovněž nastat jako 
průvodní jev):

1. dojde-li k podpisu mezinárodní dohody a je povoleno prozatímní uplatňování podle čl. 218 odst. 
5, ale v přiměřené lhůtě nebyl vyžádán souhlas (nebo konzultace) Parlamentu;

2. je-li mezinárodní dohoda dohodou smíšenou, tj. má-li být podepsána jak Unií, tak členskými státy 
z toho důvodu, že se vztahuje na oblasti spadající do výlučné vnější pravomoci Unie a pravomoci 
členských států, a nebyl vyžádán souhlas (nebo konzultace) Parlamentu, dokud většina členských 
států nebo všechny členské státy nedokončily svůj vnitrostátní postup ratifikace.

V prvním případě vyvstává problém demokratické legitimity, neboť mezinárodní dohoda je 
prozatímně uplatňována po poměrně dlouhou dobu, aniž by s ní Parlament vyslovil souhlas. Ve 
druhém případě je problematická skutečnost, že účinek postoje Evropského parlamentu je omezený, 
neboť nejprve se k dohodě vyjádří vnitrostátní parlamenty. Jedná se o zvláštní problém, neboť 
smíšené dohody se v zásadě primárně vztahují na záležitosti, v nichž má Evropská unie výlučnou 
vnější pravomoc, a pouze v omezené míře zahrnují záležitosti, v nichž mají členské státy zbytkovou 
pravomoc.

a) Prozatímní uplatňování

Výbor by v této souvislosti rád upozornil na čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu ze 
dne 23. května 19692, který zní:

2. Nestanoví-li smlouva jinak, nebo jestliže se státy, které se zúčastnily jednání, nedohodly 
jinak, skončí prozatímní provádění smlouvy nebo části smlouvy ve vztahu k určitému státu, 
jestliže tento stát oznámí ostatním státům, mezi nimiž se smlouva prozatímně provádí, svůj 

                                               
1 Soudní dvůr, rozhodnutí ze dne 21. října 2008, Alfonso Luigi Marra v Eduardo De Gregorio a Antonio Clemente, 
spojené věci C-200/07 a C-201/07, bod 39.
2 Organizace spojených národů, Vídeňská úmluva o smluvním právu, 23. května 1969, OSN, řada Smlouvy, sv. 
1155, s. 331.
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úmysl nestat se smluvní stranou.

Podle čl. 218 odst. 5 a 6 SFEU může Rada skutečně rozhodnout o prozatímním uplatňování 
mezinárodní dohody předtím, než Parlament udělí svůj souhlas. Ve spojení s čl. 25 odst. 2 Vídeňské 
úmluvy je však zřejmé, že k prozatímnímu uplatňování nemůže docházet v situaci, kdy Evropský 
parlament vyjádřil nesouhlas s mezinárodní dohodou, neboť podle mezinárodního práva je nezbytné 
považovat tento nesouhlas za projev dokládající, že Evropská unie nemá úmysl stát se smluvní 
stranou1.

Z toho důvodu by v zájmu ochrany úlohy Parlamentu v řízeních bylo rozumné začlenit do článku 90 
ustanovení, které zajistí, aby Parlament mohl přijmout postoj ke kterékoli mezinárodní dohodě, jež je 
prozatímně uplatňována, avšak po uplynutí určité lhůty nebyla Parlamentu předložena, aby vyjádřil 
souhlas (nebo za účelem konzultace). Délka této lhůty by měla být předmětem diskuse, tento výbor 
by však za přiměřenou dobu považoval jeden rok.

Nový odstavec v článku 90, který tento závěr provádí, by mohl znít:

Pokud si Rada do jednoho roku od přijetí rozhodnutí o podpisu a prozatímním uplatňování 
mezinárodní dohody podle čl. 218 odst. 5 SFEU nevyžádá souhlas nebo konzultaci 
Parlamentu podle čl. 218 odst. 6 SFEU, vydá Parlament z vlastního podnětu svůj postoj 
k uvedené dohodě vycházející ze zprávy příslušného výboru.

Výhodou tohoto řešení by bylo ukončení prozatímního uplatňování dohod, které Parlament nemá 
v úmyslu schválit, a navíc by odrazovalo od průtahů, pokud jde o účast Parlamentu.

b) Smíšené dohody

Aby byl zaručen postoj Parlamentu i v případě smíšených dohod a s ohledem na skutečnost, že 
smíšené dohody se ve většině případů týkají záležitostí, které primárně spadají do pravomoci 
Evropské unie a v nichž mají členské státy pouze zbytkovou pravomoc, bylo by možné začlenit 
podobné ustanovení, které by se na tyto případy vztahovalo. Toto ustanovení by totiž zajistilo, aby 
Evropský parlament nebyl při schvalování smíšených mezinárodních dohod „poslední na řadě“.

Nový odstavec v článku 90, který tuto skutečnost provádí, by mohl znít:

Pokud si Rada do jednoho roku od přijetí rozhodnutí o podpisu mezinárodní dohody, 
jejímiž smluvními stranami jsou i členské státy, podle čl. 218 odst. 5 SFEU nevyžádá 
souhlas nebo konzultaci Parlamentu podle čl. 218 odst. 6 SFEU, vydá Parlament 
z vlastního podnětu svůj postoj k uvedené dohodě vycházející ze zprávy příslušného 
výboru.

Výhodou tohoto řešení by bylo, že by Radu vybízelo k účasti Parlamentu již v rané fázi řízení, což 
by v případě většiny smíšených dohod byl také náležitý postup.

                                               
1 Jak se stalo v případě dohody ACTA (Obchodní dohoda proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým 
královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými).
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***

Doufám, že toto stanovisko a zejména doporučení týkající se úpravy jednacího řádu budou pro Váš 
výbor při projednávání otázky případného pozměňovacího návrhu k čl. 90 odst. 5 přínosná.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne


