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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí
(2010/2118(ACI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 26. května 2006 o revizi rámcové dohody o vztazích 
mezi Evropským parlamentem a Komisí1 a na své usnesení ze dne 9. února 2010 
o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští 
legislativní období2,

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 26. listopadu 2009 a 1. července 
2010,

– s ohledem na návrh revidované rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí (dále jen „dohoda“),

– s ohledem na čl. 25 odst. 3, článek 127 a přílohu VII bod XVIII odst. 4 jednacího řádu,

– s ohledem na své rozhodnutí o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované 
rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (2010/0000(REG))3,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Smlouvy poprvé poskytují výslovný právní základ 
interinstitucionálních dohod,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva stanoví nové pravomoci Parlamentu a Komise 
a vytváří novou interinstitucionální rovnováhu, jež se odrazí ve výše uvedené dohodě,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva výrazně prohlubuje demokracii v EU a uděluje 
občanům Unie větší pravomoci v oblasti kontroly Komise, zejména prostřednictvím 
Parlamentu,

D. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva staví Parlament na stejnou úroveň s Radou ve 
věcech řádného legislativního postupu a v rámci rozpočtových záležitostí a posiluje jeho 
úlohu ve vnější politice EU, s výjimkou jeho úlohy související se společnou zahraniční 
a bezpečnostní politikou,

E. vzhledem k tomu, že nová dohoda tento vývoj odráží, i když je zapotřebí některých 
vyjasnění, která jsou uvedena níže,

1. domnívá se, že revidovaná dohoda představuje pro Parlament významný průlom, co se 

                                               
1 Úř. věst. C 117E, 18.5.2006, s. 123.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0009.
3 Přijaté texty, P7_TA(....)....
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týče jeho spolupráce s Komisí;

2. připomíná tradiční pravomoci parlamentů, jimž se tyto orgány těší s ohledem na doktrínu 
dělby moci a jež budou při plném dodržení Lisabonské smlouvy tvořit rámec úspěchů této 
dohody: legislativní pravomoci, parlamentní dohled nad výkonnou mocí (včetně oblasti 
mezinárodních vztahů), informační povinnost a přítomnost výkonné moci v Parlamentu;

3. vítá zejména následující zlepšení obsažená v nové dohodě:

3.1. legislativní postup a plánování: vzájemná spolupráce

a) revidovaná ustanovení týkající se pracovního programu Komise a plánování EU, 
na jejichž základě je Parlament více zapojen (body 27, 30, 41c – nový 
a revidovaná příloha 4),

b) přezkum všech návrhů, jejichž projednávání nebylo na začátku funkčního 
období nové Komise uzavřeno, jenž řádně zohlední stanoviska Parlamentu (bod 
32),

c) v oblastech, v nichž je Parlament obvykle zapojen do legislativního procesu, 
používá Komise právně nevynutitelné předpisy pouze v řádně odůvodněných 
případech a po předchozí konzultaci s Parlamentem (bod 36b – nový),

d) závazek Komise k co nejrychlejšímu přizpůsobení acquis communautaire
novému systému aktů v přenesené pravomoci (bod 41a – nový),

e) závazek Komise podat v souladu s článkem 225 Smlouvy o fungování EU 
zprávu o konkrétních krocích učiněných v reakci na každou legislativní žádost 
z vlastního podnětu,

3.2. parlamentní kontrola

f) podrobná ustanovení týkající se volby předsedy Komise a Komise jako celku 
a dále jejího složení, případných změn v tomto složení nebo přerozdělení postů,

g) nová pravidla pro účast komisařů ve volebních kampaních (bod 2b – nový)

h) povinnost Komise požádat o stanovisko Parlamentu, pokud má v úmyslu 
revidovat kodex chování,

i) povinnost kandidátů na místa výkonných ředitelů regulačních agentur dostavit se 
ke slyšení v příslušných parlamentních výborech (bod 26 – nový),

3.3. interinstitucionální rozměr mezinárodních vztahů EU

j) podrobná ustanovení týkající se posílené úlohy Parlamentu v mezinárodních 
jednáních, včetně závazku Komise předkládat Parlamentu důvěrné dokumenty 
související s jednáním, a to za použití vhodných postupů a záruk (body 19–21b –
nový a nová příloha 3),
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3.4. informační povinnost

k) uznání úloh, které Parlamentu a Radě přidělují Smlouvy, ze strany Komise, 
zejména s ohledem na základní zásadu rovného zacházení, zvláště co se týče 
přístupu na schůze a poskytování příspěvků či jiných informací, zejména 
v oblasti legislativních a rozpočtových záležitostí (bod 8), 

l) zavedení pravidelného dialogu mezi předsedou Komise a předsedou Parlamentu 
o zásadních průřezových otázkách a významných legislativních návrzích (bod 
10),

m) podrobná ustanovení o informacích, jež mají být Parlamentu poskytovány 
o schůzích Komise s vnitrostátními odborníky a o přípravě a provádění právních 
předpisů Unie a právně nevynutitelných předpisů (bod 13a – nový a nová příloha 
1),

n) způsoby spolupráce v oblasti vztahů s národními parlamenty (bod 15a – nový),

o) podrobné ustanovení o přístupu Parlamentu k důvěrným informacím, včetně 
utajovaných dokumentů (revidovaná příloha 2),

p) vyzývá příslušný výbor Parlamentu, aby požádal o stanovisko Komise, pokud 
předkládá revizi jednacího řádu týkající se vztahů s Komisí,

3.5. přítomnost Komise v Parlamentu

q) závazek Komise upřednostnit svou přítomnost na plenárních zasedáních či 
schůzích jiných orgánů Parlamentu, bude-li o ni požádána (bod 37),

r) nová doba vyhrazená pro otázky všem členům Komise, ustavená podle vzoru 
doby vyhrazené pro otázky předsedovi Komise (bod 37a – nový),

s) zlepšení týkající se řečnické doby dodržující její orientační rozdělení,

t) pozvánka k účasti na schůzích Konference předsedů a Konference předsedů 
výborů (bod 10 třetí odrážka),

4. je toho názoru, že stanovisko uvedené v bodě 6 dohody by mělo být předkládáno 
předsedou Parlamentu, a to v návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů; je toho 
názoru, že Konference předsedů by před přijetím tohoto rozhodnutí měla požádat 
Konferenci předsedů výborů o názor na návrh kodexu chování komisařů týkající se střetu 
zájmů či etiky chování;

5. bere na vědomí, že Komise udělí na všech mezinárodních konferencích poslancům 
Parlamentu status pozorovatelů a že bude počítat s jejich přítomností na všech 
významných schůzích, především koordinačních, na nichž poskytuje informace o svém 
postoji při jednání; Komise může udělení statusu pozorovatelů poslancům Parlamentu 
odmítnout pouze ve výjimečných případech, které jsou odůvodněné chybějícími právními, 
technickými nebo diplomatickými možnostmi, tyto koncepty by však měly být Parlamentu 
předem vysvětleny a Komise by měla jejich výklad velmi přísně dodržovat;
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6. domnívá se, že označení „mezinárodní konference“ v bodech 21 a 21b (nový) této dohody 
by se nemělo vztahovat pouze na mnohostranné dohody, ale rovněž na dohody 
dvoustranné, které mají zvláštní politický význam (tj. na dohody o důležité politické 
spolupráci, obchodu nebo rybolovu), v jejichž případě se tak jako tak vyžaduje souhlas 
Parlamentu;

7. domnívá se, že „schůze orgánů zřízených na základě mnohostranných mezinárodních 
dohod“ v bodě 21a (nový) této dohody zahrnují i orgány vytvořené na základě 
dvoustranných dohod, pokud jsou splněny podmínky, které tento bod stanoví; 

8. Komise v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování EU okamžitě a v plném rozsahu 
informuje Parlament, pokud má v úmyslu prozatímně uplatňovat mezinárodní dohodu či 
navrhnout její pozastavení, a měla by předtím, než Rada přijme rozhodnutí, zohlednit 
názory Parlamentu;

9. vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytovala všechny informace ohledně vyjednávání 
mezinárodních dohod, včetně „důvěrných informací“ ve smyslu bodu 1.2.1 přílohy 2 této 
dohody, v souladu s podrobnými ustanoveními uvedenými v této příloze; to se týká také 
důvěrných dokumentů z členských nebo třetích států, poskytne-li k tomuto kroku jejich 
původce svůj souhlas;

10. bere na vědomí, že právně nevynutitelné předpisy zahrnují v rámci této dohody 
doporučení, interpretační sdělení, dobrovolné dohody a volitelné nástroje;

11. schvaluje dohodu připojenou k tomuto rozhodnutí;

12. přijímá rozhodnutí připojit tuto dohodu k jednacímu řádu, kde nahradí přílohu XIV, 
s cílem usnadnit přístup k této dohodě a zajistit transparentnost;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu pro informaci Radě, 
Komisi a parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Až do přijetí Lisabonské smlouvy a nového právního základu v podobě článku 295 Smlouvy 
o fungování EU nebyly orgány EU k uzavírání interinstitucionálních dohod Smlouvami 
výslovně vyzývány. Interinstitucionální dohody nemohou měnit ustanovení primárního práva, 
často je však vyjasňují. Návrh revidované rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí, který Konference předsedů předala Výboru pro ústavní záležitosti, 
aby mohl být schválen na plenárním zasedání, představuje již pátou dohodu tohoto typu mezi 
oběma orgány. Striktně odráží institucionální rovnováhu vytvořenou Lisabonskou smlouvou.

Nová dohoda představuje jasné a výrazné zlepšení vztahů s Komisí. Jak tomu bývá u všech 
dohod, konečné znění návrhu je kompromisem mezi postoji obou stran; tento konečný 
kompromis je však vyvážený a představuje odůvodněné a koherentní provedení Lisabonské 
smlouvy. 

Toto vysvětlující prohlášení se při zohlednění hlavních pilířů parlamentního uspořádání, jež 
jsou zdůrazněny ve zprávě a jež zahrnují legislativní pravomoci, parlamentní dohled nad 
výkonnou mocí (včetně oblasti mezinárodních vztahů), informační povinnosti a přítomnost 
výkonné moci v Parlamentu, omezí na body, které ve zprávě nejsou zmíněny. 

Co se týče legislativního postupu a plánování, je třeba zdůraznit dvě otázky, jimiž se zpráva 
výslovně nezabývá. Zaprvé, pozměňovací návrhy o zdokonalení tvorby právních předpisů 
a oznámení revize interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, jež je 
velmi významným politickým stanoviskem. Zadruhé, nová pravidla pro postup posuzování 
dopadu prováděný Komisí. Tento postup bude transparentní a bude zohledňovat různé 
scénáře, včetně možnosti nepřijmout žádná opatření. Jeho výsledky budou v zásadě 
předkládány příslušnému parlamentnímu výboru v době konzultací s národními parlamenty, 
jak vyžaduje Lisabonská smlouva.

Co se týče parlamentní kontroly, nejdůležitější body jsou prodiskutovány ve zprávě. 
V souvislosti s interinstitucionálním rozměrem mezinárodních vztahů EU je nutné 
připomenout, že tato otázka byla nejobtížnějším bodem vyjednávání. Cílem Parlamentu je, 
aby byl plně informován, a tak bylo usnadněno jeho udělování souhlasu, aby celý postup byl 
více předvídatelný a aby se zabránilo případnému neuzavření mezinárodních dohod, jejichž 
vyjednávání již bylo dokončeno.  

Co se týče informační povinnosti, velmi podrobně byla projednávána otázka důvěrných 
informací, stejně jako problém, které osoby mohou o informace požádat. Značný čas zabralo 
také stanovení technických detailů v souvislosti s otázkou, jakým způsobem budou informace 
předávány a kdy. Významným opatřením, jež zajišťuje vztah Parlamentu s občany, se stává 
raná spolupráce s Parlamentem v případě všech legislativních žádostí z vlastního podnětu, 
které vycházejí z iniciativy občanů. Výsledkem nových parlamentních pravomocí jsou také 
nová pravidla pro dokonalejší sledování provádění právních předpisů Unie ve 
vnitrostátním právu a jejich uplatňování. 

Co se týče přítomnosti Komise v Parlamentu, hlavní ustanovení jsou vysvětlena ve zprávě. 
Je ale nutné zdůraznit, že se tato ustanovení vztahují na všechny komisaře, včetně předsedy 
a místopředsedy pro vnější vztahy / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
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a bezpečnostní politiku.

Podle posledního bodu bude tato rámcová dohoda na konci roku 2011 podrobena přezkumu 
s ohledem na zkušenosti z praxe.

Závěrem lze říci, že nová rámcová dohoda předložená Parlamentu ke schválení konsoliduje 
úspěchy Lisabonské smlouvy a přidává několik ustanovení, jež jsou v plném souladu se 
Smlouvami a představují zásadní pokrok v procesu upevňování politických vztahů obou 
orgánů.


