
PR\1002797CS.doc PE519.484v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro ústavní záležitosti

2012/2034(INI)

12. 9. 2013

NÁVRH ZPRÁVY
o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých 
států
(2012/2034(INI))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: Alain Lamassoure



PE519.484v01-00 2/5 PR\1002797CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3



PR\1002797CS.doc 3/5 PE519.484v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vztazích Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států
(2012/2034(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 15 a článek 16 Smlouvy o Evropské unii a článek 235 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady konaných ve dnech 25.–26. března 2010, 
17. června 2010, 16. září 2010, 28.–29. října 2010, 16.–17. prosince 2010,  4. února 2011, 
24.–25. března 2011, 23.–24. června 2011, 23. října 2011, 9. prosince 2011, 1.–2. března 
2012, 28.–29. června 2012, 18.–19. října 2012, 13.–14.  prosince 2012, 7.–8. února 2013, 
14.–15. března 2013 a 27.–28. června 2013, 

– s ohledem na prohlášení hlav států nebo předsedů vlád členských států Evropské unie 
v návaznosti na neformální schůze členů Evropské rady ve dnech 26. října 2011 
a 30. ledna 2012,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. května 2009 o dopadu Lisabonské smlouvy na rozvoj 
institucionální rovnováhy Evropské unie1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva udělila Evropské radě statut evropského orgánu, 
aniž by změnila její roli: podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii „Evropská rada 
dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry 
a priority. Nevykonává legislativní funkci“;

B. vzhledem k tomu, že Parlament si je plně vědom nezávislosti Evropské rady a významné 
úlohy, která jí byla takto svěřena Smlouvami; nemá v žádném případě v úmyslu ji 
zpochybňovat;

C. vzhledem k tomu, že však vzhledem ke krizi úloha Evropské rady značně vzrostla: stále 
roste počet mimořádných schůzí, na její úrovni jsou projednávána témata, jež  jsou obvykle 
řešena na úrovni Rady ministrů; vzhledem k tomu, že předseda Evropské rady získal 
pravomoc předkládat návrhy, nejčastěji ve spojení se svými protějšky z jiných orgánů, a že 
výkonem této činnosti se stal ve skutečnosti hlavním vyjednavačem jménem členských 
států pro témata, jejichž právní podoba podléhá od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
postupu spolurozhodování;

D. vzhledem k tomu, že v dohodě s orgány Parlamentu, a to zejména ve formě výměny 
dopisů, se předseda Van Rompuy snažil co nejlépe vyhovět požadavkům na informovanost 
a na transparentnost: osobně se setkal s předsedy výborů, zpravodaji a zástupci Parlamentu 
ohledně řady důležitých témat; zodpověděl otázky k písemnému zodpovězení; pravidelně 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0387.
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informoval o schůzích Evropské rady a byl mnohokrát v kontaktu s předsedy politických 
skupin;

E. vzhledem k tomu, že tento postup si zaslouží být formálně zakotven, aby pro budoucnost 
sloužil jako precedens; zasluhuje si rovněž být vylepšen, vzhledem k tomu, že: 
v souvislosti s evropským patentovým systémem Evropská  rada zpochybnila legislativní 
dohodu uzavřenou mezi Parlamentem a Radou; v souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí  považovala  Evropská rada za vhodné znovu jednat o ustanoveních shodných 
s těmi, která již nabyla účinnosti podle předchozího nařízení; v souvislosti s evropským 
orgánem bankovního dohledu přijala Evropská rada s ročním odstupem dva protichůdné 
postoje, čemuž by bylo možné předejít, pokud by vzala více v úvahu postoj Parlamentu; 
vzhledem k tomu, že víceletý finanční  rámec na období 2014–2020 umožnil skutečnou 
legislativní loupež:  z právního hlediska nezbytné jednomyslnosti Rady nebylo možné 
dosáhnout jinak než tím, že některá zásadní politická rozhodnutí o legislativních 
předpisech o financování některých politik byla učiněna předem, což v těchto oblastech 
omezilo úlohu Parlamentu na předkládání pozměňovacích návrhů k dílčím ustanovením;     

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto případech, svou podstatou těch nejdůležitějších, 
zabránila neexistence formálního dialogu mezi Parlamentem a Evropskou radou 
Parlamentu hrát plně úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je stanoveno ve Smlouvách; 
vzhledem k tomu, že se často ukázalo, že oficiální partneři zástupců Parlamentu nemají 
pravomoc zavázat skutečně své vlády; vzhledem k tomu, že ačkoli jsou úřadující předseda 
Rady a Rada pro všeobecné záležitosti1 teoreticky pověřeni přípravou schůzí Evropské 
rady, hrají prokazatelně pouze okrajovou, ne-li protokolární úlohu; vzhledem k tomu, že 
navzdory většímu zájmu o úvodní  projev předsedy Evropského parlamentu na zahájení 
zasedání Evropské rady zůstává jeho politický dosah omezený;

G. vzhledem k tomu, že Parlament, co se jeho týče, se ne vždy zorganizoval tak, aby dal 
najevo své postoje před zasedáními Evropské rady, jejichž pořady jednání byly oznámeny 
s velkým předstihem;

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let zkušeností se formalizace pracovních vztahů mezi  
Evropskou radou a Parlamentem jeví jako nezbytná; může mít formu společného 
prohlášení nebo výměny dopisů;

2. je toho názoru, že kromě výjimečně naléhavých případů musí každé schůzi Evropské rady 
předcházet rozprava v Evropském  parlamentu, kde by předseda Evropské rady měl osobně 
představit témata, která jsou na pořadu jednání; domnívá se, že Parlament musí 
zorganizovat svou činnost tak, aby dal dostatečně včas najevo své stanovisko k těmto 
tématům;

3. připomíná, že závěry Evropské rady mají hodnotu pokynů pro vyjednávání pro ministry 
Rady; v žádném případě nepředstavují hranice, jež není možno při jednání s Parlamentem 
překročit; žádá, aby bylo standardní znění, které připomíná ustanovení článku 15 Smlouvy 
o Evropské unii vloženo do závěrů ze zasedání Evropské rady;

4. žádá, aby v případě, že bude uzavřena dohoda mezi zástupci Parlamentu a zástupci Rady 
v rámci  legislativního postupu, nebyla Evropská rada oprávněna dané téma znovu otevřít, 
ledaže by úřadující předsednictví specifikovalo, že dohoda byla ad referendum; 

                                               
1 Viz článek 16 Smlouvy o Evropské unii.
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5. navrhuje, aby se předseda Evropské rady a vysoký představitel Unie pro zahraniční 
a bezpečnostní politiku jednou ročně zúčastnili po boku  předsedy Komise rozpravy 
o stavu Unie; 

6. připomíná, že narozdíl od předsedy Komise není předseda Evropské rady odpovědný  
Parlamentu a že organizace rozprav, jichž se zúčastní, musí brát tuto skutečnost v úvahu, 
ale zároveň umožnit jiným poslancům, než jsou předsedové politických skupin, zúčastnit 
se dialogu s předsedou Evropské rady; domnívá se nicméně, že postup otázek 
k písemnému zodpovězení není vhodný;

7. žádá, aby kdykoli, kdy Evropská rada vytvoří akční plán nebo postup, který by mohl mít 
legislativní rozměr, bylo včas a ve spolupráci s Parlamentem rozhodnuto o přidružení 
Evropského parlamentu v takové formě, která se jeví v daném případě vhodná; Evropský 
parlament a Evropská rada v návaznosti na to upraví svůj jednací řád, v němž upřesní 
výběr svých zástupců a způsob, jakým tito zástupci získávají mandát pro jednání a jak 
o jednání informují;

8. domnívá se, že zkušenost s jednáním o víceletém finančním rámci ukázala praktický 
význam postupu vrcholných třístranných rozhovorů, který článek 324 Smlouvy 
o fungování Evropské unie předpokládá pouze v případě rozpočtových otázek; domnívá se, 
že si tento pragmatický postup zaslouží, aby byl rozšířen na všechna témata, a aby se ho 
v případě potřeby zúčastnil předseda Evropské rady;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě a Komisi, 
a hlavám států a vlád a parlamentům členských států.


