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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách
(2013/2259(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis předsedy Výboru pro zahraniční věci ze dne 29. ledna 2013 a dopis 
předsedy Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 13. února 2013 předsedovi Výboru pro 
ústavní záležitosti,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti ((A7-0000/2014),

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změna vstupuje v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. V jakékoli fázi jednání může Parlament 
na základě zprávy příslušného výboru a po 
posouzení případného relevantního návrhu 
předloženého podle článku 121 přijmout 
doporučení a požadovat jejich zohlednění 
před uzavřením mezinárodní dohody.

4. V jakékoli fázi jednání a v době od 
ukončení jednání až po uzavření dohody
může Parlament na základě zprávy 
příslušného výboru a po posouzení 
případného relevantního návrhu 
předloženého podle článku 121 přijmout 
doporučení a požadovat jejich zohlednění 
před uzavřením mezinárodní dohody. Pro 
jakoukoli případnou účast jiných výborů 
se použijí čl. 49 odst. 1 a články 50 a 51.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90 – odst. 5
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Původní znění Pozměňovací návrh

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.

5. Žádosti Rady o souhlas nebo stanovisko 
Parlamentu postoupí předseda výboru 
příslušnému k jejich projednání v souladu 
s článkem 81 nebo čl. 43 odst. 1 jednacího 
řádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

6. Dříve, než proběhne hlasování o 
souhlasu, příslušný výbor, politická 
skupina nebo nejméně jedna desetina 
poslanců může navrhnout, aby Parlament 
požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je 
mezinárodní dohoda v souladu se 
Smlouvami. Pokud Parlament takový návrh 
schválí, hlasování o souhlasu se odloží, 
dokud Soud nepředloží své stanovisko.

6. Dříve, než proběhne hlasování, příslušný 
výbor, politická skupina nebo nejméně 
jedna desetina poslanců může navrhnout, 
aby Parlament požádal Soudní dvůr o 
stanovisko, zda je mezinárodní dohoda 
v souladu se Smlouvami. Pokud Parlament 
takový návrh schválí, hlasování se odloží, 
dokud Soud nepředloží své stanovisko.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stanoviska v rámci kontroly mezinárodních dohod (čl. 90 odst. 4 jednacího řádu, 
pozměňovací návrh 1)

Pan poslanec Brok, předseda Výboru pro zahraniční věci, ve svém dopisu ze dne 29. ledna 
2013 upozornil na skutečnost, že jednací řád v současnosti ostatním výborům neumožňuje 
vyjádřit své stanovisko k usnesením, která se týkají mezinárodních dohod, ačkoli je kvůli 
nárůstu komplexních dohod s významnou obchodní složkou naprosto nezbytné, aby Výbor 
pro mezinárodní obchod měl možnost podílet se na formování postoje Parlamentu. Upozornil, 
že čl. 110 odst. 2 o prohlášeních Komise, Rady a Evropské rady takovou příležitost 
neposkytuje, neboť zmiňuje návrhy usnesení předkládané výborem, politickou skupinou nebo 
nejméně čtyřiceti poslanci, k nimž ostatní výbory nemohou vyjádřit své stanovisko. Čl. 90 
odst. 4 o mezinárodních dohodách by pro uvedený účel nebyl vhodný, neboť zmiňuje 
probíhající „jednání“, což znamená, že po ukončení jednání by zpráva podle tohoto 
ustanovení již nebyla přípustná. Nepomohl by ani čl. 81 odst. 3 jednacího řádu o postupu 
souhlasu, neboť jej lze použít pouze tehdy, jde-li o „návrh“ předložený Radou, nikoli o 
připravovanou mezinárodní dohodu. Doporučil proto zvážit změnu čl. 110 odst. 2 jednacího 
řádu tak, aby ostatní výbory mohly předkládat svá stanoviska.

Výbor pro ústavní záležitosti po prostudování tohoto případu dospěl k závěru, že možnost 
předkládat stanoviska v rámci parlamentní kontroly mezinárodních dohod by bylo možné 
zajistit vcelku jednoduchou úpravou čl. 90 odst. 4, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 1. 
Rozšíří-li se oblast působnosti tohoto ustanovení z doby trvání jednání na dobu trvání celého 
postupu počínaje zahájením jednání (před začátkem jednání se použije čl. 90 odst. 1 až 3 
jednacího řádu) až do uzavření dohody, mohl by Parlament kdykoli zasáhnout, aby objasnil 
svůj postoj a mohl udělit souhlas, jenž je od něj vyžadován. Ostatní výbory by se současně 
mohly zapojit předkládáním stanovisek, nebo by se mohly zapojit do rozvinuté formy 
spolupráce podle článku 50 nebo 51. Čl. 110 odst. 2 má podle návrhu zůstat beze změny.

Okamžik vyslovení souhlasu s mezinárodní dohodou ze strany Parlamentu, její 
prozatímní uplatňování a ratifikace členskými státy (čl. 218 odst. 5 a 6 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), pozměňovací návrh 2)

Pan poslanec Moreira, předseda Výboru pro mezinárodní obchod, ve svém dopisu ze dne 13. 
února 2013 požádal výbor AFCO, aby posoudil čl. 90 odst. 5 jednacího řádu o mezinárodních 
dohodách z hlediska jeho slučitelnosti se Smlouvou o fungování Evropské unie. Současné 
znění tohoto článku stanoví, že „po ukončení jednání je návrh dohody před jejím podepsáním
předložen Parlamentu k zaujetí stanoviska nebo k vyslovení souhlasu“. Podle čl. 218 odst. 6 
SFEU však „Rada přijme na návrh vyjednavače rozhodnutí o uzavření dohody … po obdržení 
souhlasu Evropského parlamentu v těchto případech: ...“. Smlouva tudíž Radu výslovně
nezavazuje, aby si vyžádala souhlas Parlamentu ještě dříve, než Komisi zmocní k podpisu 
dohody jménem Unie. 

Pan poslanec Moreira dále upozornil, že v několika případech byla ustanovení obchodních 
dohod prozatímně uplatňována dříve, než byly dohody oficiálně postoupeny Parlamentu, aby 
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vyslovil svůj souhlas. Vyvstává tak otázka, zda je tento postup z právního hlediska správný, 
nebo zda musí Rada vyčkat, až Parlament dohodu schválí.

Pan poslanec Moreira na závěr s odkazem na dopis pana poslance Broka ze dne 29. ledna 
2013 upozornil na skutečnost, že v některých případech dochází k podpisu dohod, jež mají být 
uzavřeny současně mezi třetími stranami a Unií na straně jedné a mezi třetími stranami a 
členskými státy na straně druhé („smíšené dohody“), Rada se však rozhodne, že je Parlamentu 
k vyslovení souhlasu nepředloží, dokud proces jejich ratifikace v členských státech není téměř 
u konce. Opět je třeba si položit otázku, zda je tento postup slučitelný s právními předpisy 
Unie.

Výbor požádal právní službu o stanovisko1.

Pokud jde o první otázku, tedy souhlas s mezinárodními dohodami, dospívá stanovisko 
k závěru, že čl. 218 odst. 6 SFEU Radu právně nezavazuje, aby si vyžádala souhlas 
Parlamentu dříve, než zmocní Komisi k podpisu dohody. Hlavním důvodem je, že článek 218 
SFEU stanoví dva odlišné kroky postupu, podpis a uzavření dohody, což znamená, že Rada 
může přijmout rozhodnutí o podpisu dohody nezávisle na rozhodnutí o jejím uzavření, aniž by 
byly tyto dva kroky provázány.

Pokud jde o druhou otázku, tedy prozatímní uplatňování dohod, ze stanoviska vyplývá, že 
Rada může povolit prozatímní uplatňování dohod kdykoliv poté, co je vyjednavač navrhne. 
Článek 218 SFEU Radu nezavazuje, aby toto rozhodnutí přijala teprve poté, co Parlament 
vyjádřil souhlas s uzavřením dohody. Tato skutečnost Parlamentu nebrání, aby v jakékoli fázi 
postupu prostřednictvím politického prohlášení v podobě doporučení přijímaných podle čl. 90 
odst. 4 jednacího řádu ve znění pozměňovacího návrhu 1 prohlásil, že prozatímní uplatňování 
dohody není vhodné, neboť není jisté, že Parlament vysloví souhlas, nebo je dokonce 
pravděpodobné, že dohodu zamítne. Článek 91 však nezávisle na této skutečnosti připomíná 
zvláštní povinnosti, které vyplývají ze Smluv pro Komisi v oblasti předkládání informací (čl. 
218 odst. 10 SFEU) a které navíc přijala v rámcové dohodě, konkrétně „pokud má v úmyslu 
předložit Radě návrh na prozatímní uplatňování mezinárodní dohody, co nejdříve informuje o 
této skutečnosti Parlament s uvedením příslušných důvodů, pokud jí v tom nebrání naléhavost 
věci“ (bod 23 a příloha 3 bod 7). Pokud jde o tyto povinnosti, stanoví článek 91 jednacího 
řádu zvláštní postup projednávání v plénu.

Pokud jde o třetí otázku, tedy okamžik podpisu smíšené dohody, má podle stanoviska Rada 
možnost požádat Parlament o souhlas ve stejné době, kdy je dohoda postoupena členským 
státům k ratifikaci v souladu s jejich příslušnými vnitřními postupy, nebo i dříve. Rada může 
rovněž vyčkat, dokud postup ratifikace není v jednom, několika nebo ve všech dotčených 
členských státech ukončen. Hlavním důvodem je skutečnost, že postupy vedoucí k uzavření 
mezinárodní dohody Unií na straně jedné a jejími členskými státy na straně druhé jsou na 
sobě nezávislé. Okamžik, kdy Rada žádá Parlament o souhlas, tak lze zvolit podle 
politických zájmů. 

Výbor prostudoval právní stanovisko a souhlasí s jeho závěry. Konstatoval, že změna čl. 90 
odst. 5 formulovaná v pozměňovacím návrhu 2 je podle prvního závěru nezbytná, neboť dle 

                                               
1 SJ-0431/13 ze dne 8. srpna 2013 
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judikatury Soudního dvora nemůže jednací řád Parlamentu svěřit Parlamentu pravomoci, 
které nejsou výslovně přiznány legislativním opatřením nebo primárním právem1, a proto není 
Parlament s to stanovit prostřednictvím svého interního jednacího řádu Radě povinnost 
dodržovat postup, jenž není stanoven v článku 218 SFEU.

Pokud jde o druhou a třetí otázku, výbor se domníval, že změna článku 90 jednacího řádu ani 
jeho formální výklad nejsou zapotřebí, neboť příslušné závěry vyplývají více či méně ze 
zjištění týkajících se okamžiku podpisu dohody. Jak bylo uvedeno výše, má Parlament na 
základě čl. 90 odst. 4 ve znění pozměňovacího návrhu 1 v obou případech možnost vyjádřit 
v průběhu celého procesu vedoucího k uzavření dohody svůj postoj v podobě doporučení, jež 
vycházejí ze zprávy příslušného výboru.

Stanoviska Soudního dvora (čl. 90 odst. 6 jednacího řádu, pozměňovací návrh 3)

Z posouzení článku 90 jednacího řádu provedeného na základě žádostí Výboru pro 
mezinárodní obchod a Výboru pro zahraniční věci vyplývá, že je nezbytné opravit čl. 90 odst. 
6. Toto ustanovení skutečně omezuje možnost Parlamentu žádat Soudní dvůr o stanovisko ke 
slučitelnosti mezinárodní dohody se Smlouvami pouze na dohody, které vyžadují souhlas
Parlamentu, přičemž tak již nelze učinit v případě dohod, které vyžadují pouze stanovisko. 
Ustanovení Smlouvy, které zakládá právo Parlamentu, Rady, Komise a členských států 
vyžádat si od Soudního dvora stanovisko, tedy čl. 218 odst. 11 SFEU, však takové omezení 
neobsahuje. Ani účel ustanovení Smlouvy, tedy zabránit rozporu mezinárodních dohod Unie 
s primárním právem Unie, toto omezení neopodstatňuje. 

                                               
1 Viz např. rozsudek ze dne 17. ledna 2013 ve spojených věcech T-346/11 a T-347/11, Bruno Gollnisch. 


