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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vzťahoch Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády
(2012/2034(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 15 a 16 Zmluvy o Európskej únii a na článok 235 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 25. – 26. marca 2010, 17. júna 2010, 
16. septembra 2010, 28. – 29. októbra 2010, 16. – 17. decembra 2010, 4. februára 2011, 
24. – 25. marca 2011, 23. – 24. júna 2011, 23. októbra 2011, 9. decembra 2011, 1. –
2. marca 2012, 28. – 29. júna 2012, 18. – 19. októbra 2012, 13. – 14. decembra 2012, 7. –
8. februára 2013, 14 – 15. marca 2013 a 27. – 28. júna 2013, 

– so zreteľom na vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád Európskej únie po 
neformálnych zasadnutiach členov Európskej rady z 26. októbra 2011 a 30. januára 2012,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o vplyve Lisabonskej zmluvy na 
zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej únie1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2013),

A. keďže Lisabonská zmluva dala Európskej rade štatút európskej inštitúcie bez toho, aby sa 
zmenila jej úloha: podľa článku 15 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii „Európska rada dáva 
Únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. 
Nevykonáva legislatívnu funkciu“;

B. keďže Parlament si je celkom vedomý nezávislosti Európskej rady a jej podstatnej úlohy 
vyplývajúcej zo zmlúv; vôbec nemá v úmysle ju spochybňovať;

C. keďže však pod tlakom krízy značne vzrástla úloha Európskej rady: znásobenie 
mimoriadnych schôdzí, riešenie tém, ktoré sa zvyčajne prerokúvajú na úrovni Rady 
ministrov; keďže predsedovi Európskej úrady bola zverená úloha predkladať návrhy, 
najčastejšie s predsedami ostatných inštitúcií a keďže sa tým stal hlavným vyjednávačom 
v mene členských štátov v prípade tém, ktorých právny preklad patrí od Lisabonskej 
zmluvy do postupu spolurozhodovania;

D. keďže po dohode s orgánmi Parlamentu a najmä dohodou vo forme výmeny listov sa 
predseda Van Rompuy snažil čo najlepšie zohľadniť potrebu informovanosti 
a transparentnosti: osobne sa stretol s predsedami výborov, spravodajcami alebo tzv. 
šerpami Parlamentu z dôvodu prerokovania viacerých dôležitých tém; odpovedal na 
písomné otázky; pravidelne informoval zasadnutia Európskej rady a nadviazal viacero 
kontaktov s predsedami skupín;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0387.
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E. keďže by sa mal tento postup úradne uznať, aby slúžil ako precedens do budúcnosti; mal 
by sa tiež zlepšiť, keďže: pokiaľ ide o európsky režim patentov, Európska rada spochybnila 
legislatívnu dohodu uzatvorenú medzi Parlamentom a Radou; pokiaľ ide o hospodárske 
riadenie, Európska rada nevidela dôvod opätovne prerokúvať rovnaké ustanovenia, ako sú 
ustanovenia, ktoré sa začali uplatňovať už pri predchádzajúcom nariadení; pokiaľ ide 
o európsky orgán dohľadu pre bankovníctvo, Európska rada prijala dve po sebe 
protichodné stanoviská v rozpätí jedného roka, čomu by bolo možné predísť, ak by sa 
lepšie zohľadnilo stanovisko Parlamentu; keďže viacročný finančný rámec na roky 2014 –
2020 poskytol príležitosť pre skutočné legislatívne oneskorenie: potrebná právna 
jednomyseľnosť v Rade sa mohla získať len pri predbežnom rozhodnutí o niektorých 
hlavných politických oblastiach legislatívnych nariadení politík, ktoré treba financovať, čo 
v týchto oblastiach obmedzilo úlohu Parlamentu pri pozmeňujúcich návrhoch 
sekundárnych ustanovení;

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho dialógu medzi Parlamentom a Európskou radou 
Parlament nemohol plne vykonávať svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú zmluvami; 
keďže sa často zdá, že kontaktné osoby zástupcov Parlamentu nemajú právomoc skutočne 
angažovať vlády; keďže hoci sú úradujúci predseda Rady a Rada pre všeobecné záležitosti1
teoreticky zodpovední za prípravu schôdzí Európskej rady, zohrávajú v skutočnosti len 
okrajovú či protokolárnu úlohu; keďže aj napriek vyššiemu záujmu uvedenému pri 
otváracom prejave predsedu Európskeho parlamentu pri otváraní Európskych rád ostáva 
rozsah politickej pôsobnosti obmedzený;

G. keďže organizácia Parlamentu nie je vždy taká, aby sa jeho stanoviská oznámili ešte pred 
Európskymi radami, ktorých rokovací poriadok je známy už dávno vopred;

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri roky skúseností je potrebná formalizácia 
pracovných vzťahov medzi Európskou radou a Parlamentom: môže mať formu spoločného 
vyhlásenia alebo výmeny listov;

2. zastáva názor, že okrem naliehavých udalostí by mala každému zasadnutiu Európskej rady 
predchádzať diskusia v Európskom parlamente, pričom predseda Európskej rady by mal 
sám osobne predložiť témy programu; domnieva sa, že Parlament by mal organizovať 
svoju prácu tak, aby sa v dostatočnom čase oboznámil s jeho stanoviskom k týmto témam;

3. pripomína, že závery Európskej rady sa rovnajú rokovacím smerniciam pre ministrov 
Rady; v žiadnom prípade nepredstavujú tzv. línie, o ktorých sa s Parlamentom nerokuje; 
žiada, aby sa do záverov Európskej rady zaviedlo štandardné znenie pripomínajúce 
ustanovenia článku 15 Zmluvy o Európskej únii;

4. žiada, aby pri uzatváraní dohody medzi zástupcami Parlamentu a zástupcami Rady v rámci 
legislatívneho postupu nebola Európska rada oprávnená neskôr pripomenúť jej obsah, 
okrem prípadov, ak úradujúce predsedníctvo stanovilo, že dohoda bola ad referendum;

5. navrhuje, aby sa raz ročne pozval predseda Európskej rady a vysoký predstaviteľ Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zúčastniť sa na diskusii o stave Únie popri 
predsedovi Komisie;

6. pripomína, že na rozdiel od predsedu Komisie sa predseda Európskej rady nezodpovedá 
Parlamentu a že sa to musí zohľadniť pri organizácii diskusií, na ktorých sa zúčastňuje, 

                                               
1 Pozri článok 16 ZEÚ.
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a zároveň sa musí umožniť viesť dialóg s predsedom Európskej rady aj iným členom, ako 
sú predsedovia skupín; preto sa domnieva, že postup písomných otázok nie je vhodný;

7. žiada, aby sa vždy, keď Európska rada začne realizovať akčný plán alebo postup, ktorý 
môže mať legislatívny rozmer, v spolupráci s Parlamentom včas rozhodlo o začlenení 
Európskeho parlamentu podľa primeranej formy v závislosti od prípadu; Európsky 
parlament a Európska rada preto prispôsobia svoj rokovací poriadok, aby sa spresnil výber 
príslušných zástupcov a spôsob získania mandátu na rokovanie a ich zodpovednosti;

8. domnieva sa, že zo skúsenosti z rokovaní o viacročnom finančnom rámci vyplynul 
praktický záujem využívať postup trojstranného zasadnutia, ktorý sa v článku 324 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie ustanovil len pre rozpočtové postupy; domnieva sa, že tento 
pragmatický postup by sa mal rozšíriť na všetky témy, čo by zabezpečilo účasť predsedu 
Európskej rady v prípade potreby;

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade a Komisii, 
hlavám štátu a predsedom vlád a parlamentom členských štátov.


