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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament
(2013/2130(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 20. října 2010 o revizi rámcové dohody mezi 
Evropským parlamentem a Komisí1,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu 
v roce 20142 a ze dne 4. července 2013 o zlepšení praktických opatření pro konání 
evropských voleb v roce 20143,

– s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí,

– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro mezinárodní 
obchod, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci (A7-0000/2013), 

A. vzhledem k tomu, že je třeba plně využít prohlubování demokratické legitimity Evropské 
unie, kterou stanoví Lisabonská smlouva, a to prostřednictvím postupu vedoucího k volbě 
předsedy Evropské komise a slavnostnímu zahájení činnosti Evropské komise, což 
propůjčuje volbám do Evropského parlamentu nový politický rozměr, protože kandidáty 
do této funkce jmenují evropské politické strany, a znovu spojuje občany, neboť jim 
umožňuje hlasovat i pro osobu dle jejich výběru; 

B. vzhledem k tomu, že zvolený předseda nové Komise by měl plně využít výsad, které mu 
uděluje Lisabonská smlouva, a učinit všechny přiměřené kroky, aby zajistil účinné 
fungování příští Komise bez ohledu na její velikost, která se v důsledku rozhodnutí 
Evropské rady nezmenší tak, jak Lisabonská smlouva předpokládala;

C. vzhledem k tomu, že by měla být posílena odpovědnost Komise vůči Parlamentu 
prostřednictvím ročního a víceletého programování Unie, jakož i vytvořením symetrie 
mezi většinami požadovanými pro zvolení předsedy Komise a pro návrh na vyslovení 
nedůvěry; 

D. vzhledem k tomu, že je třeba posílit úlohu Parlamentu jako orgánu určujícího program 
v legislativních záležitostech a že je třeba plně provést zásadu, podle níž v legislativních 
záležitostech Parlament a Rada jednají jako rovnocenné subjekty, která je zakotvena 
v Lisabonské smlouvě; 

                                               
1 Úř. věst. C 70 E, 8.3.2012, s. 98.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0462.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0323.
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E. vzhledem k tomu, že u příležitosti slavnostního zahájení činnosti nové Komise by měly 
být revidovány a vylepšeny stávající interinstitucionální dohody;

Legitimita a politická odpovědnost Komise 
(Slavnostní zahájení činnosti a odvolání Komise)

1. zdůrazňuje nutnost posílit demokratickou legitimitu, nezávislost a politickou úlohu 
Komise přímější vazbou rozhodnutí voličů na volbu předsedy Komise; 

2. naléhavě žádá příští konvent, aby přehodnotil způsob, jakým je předseda Komise volen, 
s cílem posílit demokratickou legitimitu Komise, a to včetně možnosti přímé volby 
předsedy;

3. znovu potvrzuje, že všechny evropské politické strany by měly jmenovat své kandidáty na 
předsedu Komise dostatečně dlouho před plánovaným datem voleb do Evropského 
parlamentu; 

4. očekává, že kandidáti na předsedu Komise budou hrát významnou úlohu v kampani pro 
volby do Evropského parlamentu a budou ve všech členských státech šířit a propagovat 
politický program své evropské politické strany;

5. znovu opakuje svou výzvu Evropské radě, aby včas a před volbami vyjasnila, jak hodlá 
zohlednit výběr evropských občanů při jmenování předsedy Komise, a to v rámci 
konzultací, které budou vedeny mezi Parlamentem a Evropskou radou podle prohlášení 
č. 11, které je přílohou Lisabonské smlouvy;

6. žádá, aby někteří členové příští Komise byli vybráni z řad nově zvolených poslanců 
Evropského parlamentu; vyzývá vlády členských států, aby řádně zvážily hlasy svých 
občanů, až budou navrhovat osobnosti pro jmenování členy Evropské komise; 

7. zastává názor, že zvolený předseda Komise by měl v procesu výběru ostatních členů 
Komise jednat nezávisleji; vyzývá vlády členských států, aby každá z nich předložila 
seznam nejméně tří kandidátů na funkci evropského komisaře, a umožnila tak zvolenému 
předsedovi Komise výběr jednoho z kandidátů z tohoto seznamu; naléhavě žádá nově 
zvoleného předsedu Komise, aby vůči vládám členských států trval na tom, že seznam 
kandidátů na funkci komisaře mu musí umožňovat zajištění genderově vyváženého 
složení Evropské komise;

8. zastává názor – kromě politické dohody, které bylo dosaženo na zasedání Evropské rady 
ve dnech 11. a 12. prosince 2013, a v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady ze dne 
22. května 2013 o počtu členů Evropské komise –, že by měla být předpokládána 
dodatečná opatření pro účinnější fungování Komise, aniž bude dotčeno právo jmenovat 
jednoho komisaře za každý členský stát; 

9. zastává názor, že podle platných Smluv může řešení, které bude přijato, zahrnovat zřízení 
rotačního systému komisařů s portfoliem a komisařů bez portfolia, což by zajistilo 
relativní stabilitu počtu a obsahu portfolií a současně by se tak zaručilo, že zastoupení 
specifik a zájmů všech členských států bude v rozhodovacím procesu Komise dobře 
vyváženo; je přesvědčen, že v tomto rámci by se měli komisaři bez portfolia plně podílet 
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na rozhodovacím procesu a mohli by plnit povinnosti při zastupování Komise na evropské 
úrovni;

10. zdůrazňuje, že jak uvádí bod 2 Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí, než Parlament navrhovaného kandidáta na předsedu 
Komise zvolí, měl by být kandidát na předsedu Komise požádán, aby poté, co jej 
Evropská rada navrhne, představil Evropskému parlamentu hlavní politické směry pro své 
funkční období, na což by navázala komplexní výměna názorů;

11. naléhavě žádá budoucího navrženého předsedu Komise, aby řádně zohlednil návrhy a 
doporučení týkající se právních předpisů Evropské unie, jež dříve podal Parlament na 
základě zpráv nebo usnesení z vlastního podnětu, které získaly podporu široké většiny 
poslanců Evropského parlamentu a jimiž se předešlá Komise do konce svého funkčního 
období úspěšně zabývala;

12. zastává názor, že při budoucí revizi Smluv by měla být většina, která je nyní požadována 
podle článku 234 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) pro návrh na vyslovení 
nedůvěry Komisi, zjednodušena tak, aby byla požadována pouze většina poslanců 
Evropského parlamentu;

Legislativní podnět a činnost  
(parlamentní pravomoci a kontrola)

13. zastává názor, že jakkoli je celkové hodnocení interinstitucionálních vztahů mezi 
Parlamentem a Komisí kladné, stále existuje řada problémů a nedostatků, které vyžadují 
bližší pozornost a opatření; 

14. zdůrazňuje, že snaha o účinnost nesmí znamenat horší kvalitu právních předpisů nebo 
ústup od vlastních cílů Parlamentu;

15. zdůrazňuje, že výzva týkající se transparentnosti je stále přítomna a je společná všem 
institucím, včetně dohod v prvním čtení; upozorňuje, že Parlament se pokusil na tuto 
výzvu reagovat tím, že přijal nové články 70 a 70a svého jednacího řádu;

16. je znepokojen problémy, které stále existují při uplatňování řádného legislativního 
postupu, zvláště v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a společné rybářské politiky 
(SRP), jakož i při slaďování aktů bývalého třetího pilíře s hierarchií norem Lisabonské 
smlouvy, a obecně pokračující „asymetrií“ transparentnosti zapojení Komise do 
přípravných prací obou orgánů podílejících se na legislativní činnosti; v této souvislosti 
upozorňuje, jak je důležité, aby byly pracovní metody Rady upraveny tak, aby 
umožňovaly zástupcům Parlamentu účast na některých jejích zasedáních, pokud to bude 
řádně zdůvodněno na základě zásady vzájemné skutečné spolupráce mezi orgány; 

17. žádá Komisi, aby lépe využívala fázi legislativních příprav, zejména cenné příspěvky 
shromážděné na základě zelených a bílých knih, a aby pravidelně informovala Evropský 
parlament o přípravných pracích svých útvarů, a to za stejných podmínek jako Radu;

18. zastává názor, že Parlament by měl dále rozvinout a plně využít svou autonomní strukturu 
k posuzování dopadů veškerých podstatných změn nebo úprav původních návrhů 
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předložených Komisí;

19. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli Komise formálně plní svou povinnost a do tří 
měsíců odpovídá na žádosti Parlamentu o legislativní podněty, nenavrhuje vždy reálné a 
podstatné návazné kroky;

20. žádá, aby bylo při příští revizi Smluv plně uznáno právo legislativního podnětu 
Parlamentu tím, že bude stanovena povinnost Komise zabývat se všemi žádostmi o 
legislativní návrhy, které Parlament podá podle článku 225 SFEU;

21. domnívá se, že při příští revizi Smluv by pravomoc Komise brát legislativní návrhy zpět 
měla být omezena na případy, kdy po přijetí stanoviska Parlamentu v prvním čtení bude 
Parlament souhlasit s tím, že návrh již není odůvodněný v důsledku změněných okolností;

22. upozorňuje na to, že je nutné náležitě rozlišovat mezi podstatnými prvky legislativního 
aktu, které musí legislativní orgán určit v legislativním aktu samém, a různými 
nepodstatnými prvky souvisejícími s legislativním nástrojem, zejména technické povahy, 
jež by měly být řešeny formou aktů v přenesené pravomoci;

23. zdůrazňuje význam volby mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty z hlediska 
ochrany výsad Parlamentu, a znovu opakuje svou žádost Komisi a Radě, aby se 
s Parlamentem dohodly na vymezení kritéria pro použití článků 290 a 291 SFEU;

24. opakovaně vyzývá Komisi, aby podle bodu 15 Rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou komisí odpovídajícím způsobem zapojovala 
Parlament do fáze přípravy aktů v přenesené pravomoci a aby poskytovala jeho 
poslancům veškeré relevantní informace; 

25. žádá Komisi, aby dodržovala rámcovou dohodu týkající se přístupu odborníků Parlamentu 
na zasedání odborníků Komise tak, že bude bránit jejich slučování se zasedáními v rámci 
postupu projednávání ve výborech;

Mezinárodní vztahy
(parlamentní pravomoci a kontrola)

26. připomíná, že zamítnutí dohody SWIFT bylo prvním projevem toho, jak Parlament 
využívá své nově získané výsady;

27. požaduje, aby byl Parlament plně a přesně informován ve všech fázích postupů uzavírání 
mezinárodních dohod, aby bylo zajištěno, že Parlament bude moci přijmout konečné 
rozhodnutí s důkladnou znalostí předmětné věci;

28. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby měl Parlament skutečnou možnost vyjádřit 
informované stanovisko k mandátům k jednání; 

29. znovu potvrzuje, že je nutné, aby Parlament přijímal nezbytná opatření s cílem sledovat 
provádění mezinárodních dohod;

Ústavní dynamika
(interinstitucionální vztahy a interinstitucionální dohody)
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30. zdůrazňuje, že podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU) má Komise předkládat 
podněty s cílem dosáhnout interinstitucionálních dohod o jednoletých a víceletých 
programech Unie; upozorňuje na nutnost zapojit Parlament a Radu do příprav ročního 
pracovního programu Komise a zdůrazňuje, jak je důležité zajistit realistickou a 
spolehlivou tvorbu programu, kterou bude možné efektivně provádět a jež se stane 
základem interinstitucionálního plánování;

31. zastává názor, že rámcová dohoda uzavřená mezi Parlamentem a Komisí a její pravidelné 
aktualizace jsou nezbytné pro posílení a rozvoj strukturované spolupráce obou orgánů; 

32. vítá, že rámcová dohoda přijatá v roce 2010 značně posílila politickou odpovědnost 
Komise vůči Parlamentu;

33. zdůrazňuje, že pravidla dialogu a přístupu k informacím umožňují komplexnější 
parlamentní kontrolu činností Komise a zajišťují, aby Komise k Parlamentu přistupovala 
stejně jako k Radě ministrů;

34. konstatuje, že určitá ustanovení nynější rámcové dohody by bylo možné zlepšit; navrhuje, 
aby končící Parlament přijal obecnou linii a priority jednání pro další vyjednávání 
rámcové dohody, aby mohl nově nastupující Parlament tyto návrhy zvážit;

35. zastává názor, že v tomto funkčním období by měly být plně prozkoumány možnosti dané 
současnými Smlouvami pro posílení politické odpovědnosti výkonné moci a zjednodušení 
stávajících ustanovení o legislativní a politické spolupráci;

36. připomíná, že řada technických otázek, jako jsou akty v přenesené pravomoci, prováděcí 
opatření, posouzení dopadů, zpracování legislativních podnětů a parlamentní otázky, 
vyžaduje aktualizaci s ohledem na zkušenosti získané během tohoto legislativního období; 

37. lituje, že zůstává nezodpovězen jeho opakovaný požadavek na opětovné projednání 
interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2003 s cílem 
zohlednit nové legislativní prostředí vytvořené Lisabonskou smlouvou, upevnit stávající 
osvědčené postupy a aktualizovat tuto dohodu v souladu s programem inteligentní 
regulace; 

38. vyzývá Radu ministrů, aby vyjádřila své stanovisko k možnosti účasti v třístranné dohodě
s Parlamentem a Komisí s cílem dosáhnout dalšího pokroku v technických záležitostech, 
které již byly zmíněny v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních 
předpisů, v dvoustranné dohodě mezi Parlamentem a Radou ministrů a částečně 
v rámcové dohodě;

39. zastává názor, že aniž je dotčeno uzavření třístranné dohody za účasti Parlamentu, Komise 
a Rady, měly by záležitosti výhradně spojené se vztahy mezi Parlamentem a Komisí být 
nadále předmětem dvoustranné rámcové dohody; zdůrazňuje, že Parlament se nespokojí 
s ničím menším, než s tím, čeho lze dosáhnout v rámci stávající rámcové dohody; 

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem této zprávy je posoudit provádění Lisabonské smlouvy a analyzovat zejména 
důsledky hlavních změn, které od svého vstupu v platnost zavedla v interinstitucionálních 
vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. 

V této souvislosti a s ohledem na to, že se Lisabonská smlouva snaží posílit demokratické 
renomé EU, chce zpravodaj nejprve poukázat na nutnost přímějšího provázání rozhodnutí 
voličů a volby předsedy Komise. Ačkoli úloha Komise jako „hybné síly“ evropské činnosti 
nebyla Lisabonskou smlouvou zpochybněna, je skutečností, že za poslední čtyři roky Komise 
ztratila něco ze svého politického vlivu v rámci institucionální struktury Evropské unie. Toto 
narušení moci Komise do značné míry souvisí s hospodářskou a finanční krizí, která působí 
ve prospěch zásahů a pravomocí Evropské rady a upřednostňuje mezivládní přístup na úkor 
metody Společenství.

V této situaci a vzhledem k tomu, že prohlubování evropské integrace a ochrana metody 
Společenství vyžadují silnější Komisi, která bude v evropském interinstitucionálním rámci 
hrát klíčovou úlohu, je nanejvýš důležité zvážit veškerá možná řešení, aby byla posílena její 
demokratická legitimita, její politický vliv a její účinnost, ať podle stávajících Smluv, nebo 
v rámci budoucí revize těchto Smluv.

Na základě stávajících Smluv a s ohledem na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 
zpravodaj podporuje návrh, aby kandidáty na funkci předsedy Komise jmenovaly evropské 
politické strany. Zpravodaj se však domnívá, že při budoucí revizi Smluv by tato otázka 
legitimity Komise měla být důkladně analyzována. V této souvislosti a bez ohledu na 
upřednostnění parlamentního modelu nebo přístupu na základě předsednictví s přímou volbou 
předsedy Komise je zpravodaj přesvědčen, že aniž je dotčeno posílení kontrolních pravomocí 
Parlamentu, je třeba se vyhnout nadměrné parlamentarizaci systému a je třeba mít na paměti 
oddělení pravomocí. Vzhledem k tomu a v zájmu posílení kontrolních pravomocí Parlamentu 
zpráva navrhuje omezení většiny, kterou nyní požaduje článek 234 SFEU pro návrh na 
vyslovení nedůvěry Komisi, požaduje, aby kandidát na předsedu Komise představil 
Evropskému parlamentu svůj politický program, a upozorňuje na význam ročního a 
víceletého programování Unie. Na druhou stranu a s cílem vyhnout se nadměrné 
parlamentarizaci systému se zpravodaj staví za to, aby podle zásady oddělení pravomocí byla 
předsedovi Komise poskytnuta větší autonomie při výběru členů jeho týmu a aby nebyl nucen 
žádat o odstoupení komisařů z funkce. Proto zpráva nijak nezmiňuje hlasování o nedůvěře 
jednotlivým komisařům. 

Pokud jde o účinnost Komise a vzhledem k tomu, že předpokládané zmenšení Komise podle 
čl. 17 odst. 5 Smlouvy o EU již v roce 2014  v důsledku rozhodnutí Evropské rady přijatého 
na žádost irské vlády nebude platit, zpravodaj navrhuje zřízení systému důsledně vyvážené 
rotace komisařů s portfoliem a komisařů bez portfolia, který by odrážel demografický a 
geografický rozsah všech členských států. Tento systém by fungování Komise zlepšil, protože 
by zajistil relativní stabilitu počtu a obsahu portfolií a usnadnil interní postupy koordinace, a 
současně by zaručil, aby bylo v rozhodnutích Komise zohledněno zastoupení specifik a zájmů 
všech členských států. Proto by všichni komisaři měli nadále mít rovné právní postavení a 
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mělo by být plně uznáno právo komisařů bez portfolia na účast v rozhodovacím procesu. 

Dále – také s ohledem na to, že Lisabonská smlouva značně posílila úlohu Evropského 
parlamentu, když mu poskytla důležité nové pravomoci ve věci právních předpisů EU a 
mezinárodních dohod – zpravodaj hodnotí i výkonnost Parlamentu a Komise a jejich 
vzájemný vztah v těchto oblastech. V této věci dochází zpravodaj k závěru, že zatímco 
Parlamentu se podařilo dosáhnout uznání svých nových pravomocí a své úlohy odpovědného 
spolutvůrce právních předpisů a ačkoli ve svých vztazích s Komisí dosáhl důležitého pokroku, 
stále existuje řada problémů a nedostatků, jmenovitě pokud jde o sdílení informací, akty 
v přenesené pravomoci a prováděcí akty, posouzení dopadů, zpracování legislativních 
podnětů a parlamentní otázky, které vyžadují bližší pozornost a opatření.

V neposlední řadě, také s ohledem na zásadu vzájemné skutečné spolupráce mezi orgány, 
zpráva uvádí některá doporučení k revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí a vyzývá Radu, aby se podílela na samostatné třístranné 
dohodě s Parlamentem a Komisí s cílem dále rozvinout některé technické otázky, které dosud 
uvádí interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů, dvoustranná 
dohoda mezi Parlamentem a Radou ministrů a částečně rámcová dohoda. 


