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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 90 rokovacieho poriadku Parlamentu o medzinárodných dohodách
(2013/2259(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Výboru pre zahraničné veci z 29. januára 2013 a list predsedu 
Výboru pre medzinárodný obchod z 13. februára 2013 pre predsedu Výboru pre ústavné 
veci,

– so zreteľom na článok 211 a článok 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2014),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

4. V ktoromkoľvek štádiu rokovaní môže 
Parlament na základe správy gestorského 
výboru a po posúdení všetkých súvisiacich 
návrhov predložených podľa článku 121 
prijať odporúčania a žiadať, aby sa vzali do 
úvahy pred uzavretím prerokúvanej 
medzinárodnej dohody.

4. V ktoromkoľvek štádiu rokovaní 
a od skončenia rokovaní po uzavretie 
dohody môže Parlament na základe správy 
gestorského výboru a po posúdení všetkých 
súvisiacich návrhov predložených podľa 
článku 121 prijať odporúčania a žiadať, 
aby sa vzali do úvahy pred uzavretím 
prerokúvanej medzinárodnej dohody. 
Článok 49 ods. 1, články 50 a 51 sa 
vzťahujú na akékoľvek prípadné 
zapojenie ďalších výborov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

5. Po dojednaní dohody, vždy však pred 
podpisom, sa každý návrh dohody predloží 
Parlamentu na vydanie stanoviska alebo 
udelenie súhlasu. Na postup súhlasu sa 
použije článok 81.

5. Žiadosti Rady o súhlas alebo stanovisko 
Parlamentu postúpi predseda gestorskému 
výboru zodpovednému za posudzovanie 
v súlade s článkom 81 alebo článkom 43 
ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

6. Pred hlasovaním o udelení súhlasu
môže gestorský výbor, politická skupina 
alebo aspoň jedna desatina poslancov 
navrhnúť, aby Parlament požiadal Súdny 
dvor o stanovisko týkajúce sa súladu 
medzinárodnej dohody so zmluvami. Ak 
Parlament schváli tento návrh, hlasovanie o 
udelení súhlasu sa odloží do predloženia 
stanoviska Súdneho dvora.

6. Pred hlasovaním môže gestorský výbor, 
politická skupina alebo aspoň jedna 
desatina poslancov navrhnúť, aby 
Parlament požiadal Súdny dvor o 
stanovisko týkajúce sa súladu 
medzinárodnej dohody so zmluvami. Ak 
Parlament schváli tento návrh, hlasovanie 
sa odloží do predloženia stanoviska 
Súdneho dvora.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stanoviská v súvislosti s kontrolou medzinárodných dohôd (článok 90 ods. 4, 
pozmeňujúci návrh 1)

Listom z 29. 1. 2013 predseda Výboru pre zahraničné veci Brok upozornil na skutočnosť, že 
rokovací poriadok v súčasnosti neumožňuje ďalším výborom vydať stanovisko k uzneseniam 
týkajúcim sa medzinárodných dohôd, hoci vzhľadom na zvýšenie počtu komplexných dohôd 
obsahujúcich významnú zložku o obchode je nevyhnutné umožniť Výboru pre medzinárodný 
obchod zapojiť sa do formovania pozície Parlamentu. Predseda poukázal na to, že článok 110 
ods. 2, vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady, neposkytuje takúto príležitosť, keďže 
odkazuje na návrhy uznesenia predložené gestorským výborom, politickou skupinou alebo 
najmenej štyridsiatimi poslancami, ku ktorým ostatné výbory nemôžu poskytnúť stanovisko. 
Článok 90 ods. 4, medzinárodné dohody, tiež nie je vhodný z hľadiska opísaného účelu, 
pretože odkazuje na prebiehajúce rokovania, čo znamená, že po uzavretí rokovaní by už 
správa založená na tomto ustanovení nebola prijateľná. Článok 81 ods. 3, postup súhlasu, tiež 
nie je nápomocný, pretože sa dá použiť iba v prípade, že ide o návrh Rady a nie naplánovanú 
medzinárodnú dohodu. Predseda preto požiadal o posúdenie úpravy článku 110 ods. 2, aby sa 
umožnili stanoviská iných výborov.

Po preskúmaní veci Výbor pre ústavné veci dospel k záveru, že cieľ, ktorým je umožniť 
stanoviská v súvislosti s parlamentnou kontrolou medzinárodných dohôd, by sa mohol 
dosiahnuť aj jednoduchou úpravou článku 90 ods. 4, ako je naznačené v pozmeňujúcom 
návrhu 1. Rozšírením rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia od trvania rokovaní na trvanie 
celého postupu od začiatku rokovaní (pred začatím rokovaní sa uplatňuje článok 90 ods. 1 až 
3) po uzavretie dohody by Parlament mohol kedykoľvek zasiahnuť, aby objasnil svoju pozíciu 
vzhľadom na súhlas, o udelenie ktorého je požiadaný. Súčasne by sa na základe vylepšeného 
znenia článkov 50 alebo 51 mohli ďalšie výbory zapojiť ako výbory požiadané o stanovisko 
alebo pridružené výbory. Navrhuje sa, aby sa článok 110 ods. 2 nezmenil.

Okamih udelenia súhlasu Parlamentu s medzinárodnými dohodami, predbežné 
uplatňovanie dohôd a ich ratifikácia členskými štátmi [článok 218 ods. 5 a 6 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pozmeňujúci návrh 2]

Listom z 13. 2. 2013 predseda Výboru pre medzinárodný obchod Moreira požiadal výbor 
AFCO o preskúmanie článku 90 ods. 5, medzinárodné dohody, pokiaľ ide o jeho zlučiteľnosť 
so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Tento článok v súčasnosti stanovuje, že 
„po dojednaní dohody, vždy však pred podpisom, sa každý návrh dohody predloží Parlamentu 
na vydanie stanoviska alebo udelenie súhlasu“. Keďže článok 218 ods. 6 ZFEÚ stanovuje, že 
„Rada na návrh vyjednávača prijme rozhodnutie o uzavretí dohody [...] po udelení súhlasu
Európskeho parlamentu v týchto prípadoch:“. Zmluva teda vyslovene nezaväzuje Radu, aby 
požiadala o súhlas Parlamentu už pred tým, ako povolí Komisii podpísať dohodu v mene 
Únie.

Pán Moreira ďalej poukázal na to, že sa vyskytli prípady, keď sa ustanovenia obsiahnuté 
v dohodách o obchode predbežne uplatňovali pred tým, ako boli oficiálne postúpené 
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Parlamentu na udelenie súhlasu. Vyvstáva tu otázka, či je takýto postup legitímny alebo či 
Rada musí počkať, kým Parlament neschváli dohodu.

So zreteľom na list pána Broka z 29. 1. 2013 pán Moreira upozornil na skutočnosť, že existujú 
prípady, keď dohody, ktoré sa majú súčasne uzavrieť medzi tretími stranami a Úniou 
na jednej strane a medzi tretími stranami a členskými stranami na druhej strane („zmiešané 
dohody“) sú podpísané, ale Rada sa rozhodne, že ich predloží Parlamentu na udelenie súhlasu 
až vtedy, keď je ratifikačný proces v členských štátoch takmer ukončený. Opäť tu vyvstáva 
otázka, či je tento spôsob postupu v súlade s právnymi predpismi Únie.

Výbor požiadal právnu službu o stanovisko1.

Pokiaľ ide o prvú otázku, súhlas s medzinárodnými dohodami, v stanovisku sa uvádza záver, 
že článok 218 ods. 6 ZFEÚ právne nezaväzuje Radu požiadať Parlament o udelenie súhlasu 
pred tým, ako povolí podpísanie dohody. Hlavným dôvodom je to, že článok 218 ZFEÚ 
stanovuje postup pozostávajúci z dvoch samostatných krokov: podpísania a uzavretia dohody, 
čo znamená, že Rada môže prijať rozhodnutie o podpísaní nezávisle od rozhodnutia o uzavretí 
zmluvy a bez vytvorenia prepojenia medzi oboma krokmi.

Pokiaľ ide o druhú otázku, predbežné uplatňovanie dohôd, v stanovisku sa uvádza, že Rada 
môže povoliť predbežné uplatňovanie dohody kedykoľvek po tom, ako vyjednávač navrhol 
tak urobiť. Článok 218 ZFEÚ nezaväzuje Radu prijať toto rozhodnutie len po tom, ako 
Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody. Toto nebráni Parlamentu vyhlásiť v akejkoľvek 
fáze postupu prostredníctvom politického vyhlásenia vo forme odporúčaní prijatých 
podľa článku 94 ods. 4 zmeneného pozmeňujúcim návrhom 1, že predbežné uplatňovanie nie 
je vhodné, pretože súhlas Parlamentu je neistý, resp. zamietnutie dohody je dokonca 
pravdepodobné. Nezávisle od tohto sa v článku 91 pripomínajú osobitné povinnosti, ktoré má 
Komisia na základe zmlúv, pokiaľ ide o informovanie (článok 218 ods. 10 ZFEÚ), a ktoré sú 
ďalej zakotvené v rámcovej dohode, a to čo najskôr informovať Európsky parlament 
v prípade, že má v úmysle navrhnúť Rade jej predbežné uplatnenie (dohody), ako aj uviesť 
dôvody, pokiaľ jej v tom nebránia dôvody naliehavosti, (bod 23 a príloha 3 bod 7). Vzhľadom 
na tieto povinnosti sa v článku 91 ustanovuje osobitný postup v pléne.

Pokiaľ ide o tretiu otázku, okamih podpísania zmiešanej dohody, zo stanoviska vyplýva, že 
Rada môže požiadať Parlament o udelenie súhlasu pred alebo súčasne s postúpením dohody 
členským štátom na ratifikovanie v súlade s ich príslušnými vnútornými postupmi. Rada môže 
tiež počkať, kým sa tieto postupy neskončia v jednom, niekoľkých alebo vo všetkých 
príslušných členských štátoch. Ako hlavný dôvod sa tu uvádza, že postupy vedúce 
k uzatvoreniu medzinárodnej dohody Úniou na jednej strane a jej členskými štátmi na strane 
druhej sú navzájom nezávislé. Okamih, keď Rada požiada Parlament o udelenie súhlasu, sa 
teda môže zvoliť na základe posúdenia politickej príležitosti.

Výbor preskúmal právne stanovisko a podporil jeho závery. Konštatoval, že vzhľadom 
na prvý záver je úprava článku 90 ods. 5 nevyhnutná, ako je vyjadrené v pozmeňujúcom 
návrhu 2, pretože podľa judikatúry Súdneho dvora rokovací poriadok Parlamentu nemôže 
udeliť Parlamentu právomoci, ktoré mu nie sú vyslovene priznané legislatívnym opatrením 

                                               
1 SJ-0431/13 of 8/8/2013.
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alebo primárnym právom1, takže Parlament nemôže zaviazať Radu svojim vnútorným 
rokovacím poriadkom, aby sa riadila postupom, ktorý nie je ustanovený v článku 218 ZFEÚ.

So zreteľom na druhú a tretiu otázku výbor zaujal stanovisko, že úprava ani formálny výklad 
článku 90 nie sú potrebné, pretože príslušné závery v podstate vyplývajú zo zistení týkajúcich 
sa okamihu podpísania. V oboch prípadoch, ako je uvedené vyššie, článok 90 ods. 4 zmenený 
pozmeňujúcim návrhom 1 poskytuje Parlamentu, prostredníctvom postupu vedúceho 
k uzavretiu dohody, možnosť vyjadriť svoju pozíciu vo forme odporúčaní na základe správy 
gestorského výboru.

Stanoviská Súdneho dvora (článok 90 ods. 6, pozmeňujúci návrh 3)

Preskúmanie článku 90 na základe žiadostí, ktoré predložili Výbor pre medzinárodný obchod 
a Výbor pre zahraničné veci, odhalilo, že článok 90 ods. 6 sa musí opraviť. Týmto 
ustanovením sa totiž obmedzuje možnosť Parlamentu, aby požiadal Súdny dvor o stanovisko 
týkajúce sa súladu medzinárodnej dohody so zmluvami, na zmluvy, v súvislosti s ktorými sa 
vyžaduje súhlas Parlamentu, a to s výnimkou zmlúv, pri ktorých sa vyžaduje iba stanovisko. 
Ustanovenie zmluvy, ktorým sa ustanovuje právo Parlamentu, Rady, Komisie a členských 
štátov získať stanovisko Súdneho dvora, t. j. článok 218 ods. 11 ZFEÚ, však neobsahuje 
žiadne takéto obmedzenie. Ani účel ustanovenia zmluvy, ktorým je zabrániť tomu, aby 
medzinárodné dohody Únie boli v rozpore s primárnym právom Únie, neodôvodňuje takéto 
obmedzenie.

                                               
1 Pozri napr. rozsudok zo 17. januára 2013 v spojených veciach T-346/11 a T-347/11, Bruno Gollnisch.


