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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 12. ledna 2010 jste v souladu s čl. 37 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti o prověření právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

Vzhledem k tomu, že Komise navrhla1, aby se polisabonskými právními základy stal článek 
337 SFEU společně s článkem 187 Euratom (což přesně odpovídá původně navrženým 
předlisabonským právním základům: článku 284 ES a článku 187 Euratom), zpravodaj 
Výboru pro průmysl a další poslanci předložili pozměňovací návrh, jehož cílem je použít
nový právní základ, který poskytuje čl. 194 odst. 2 Lisabonské smlouvy namísto článku 337 
SFEU. 

Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 28. ledna 2010.

Články 337 SFEU a 187 Euratom jsou shodné a obsahují následující ustanovení:

„K plnění úkolů, které jí jsou svěřeny, může Komise shromažďovat veškeré informace
                                               
1 Ve svém sdělení „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální 
rozhodovací postupy“ (KOM (2009) 665).
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a provádět veškeré potřebné průzkumy v mezích a za podmínek stanovených Radou 
rozhodující prostou většinou v souladu se Smlouvami.“

Tyto dva články1 byly použity jako právní základ pro nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 
22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, 
zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu Společenství2. Návrh projednávaného 
nařízení by zrušil uvedené nařízení s cílem dosáhnout svých cílů účinnějším způsobem.
Komise skutečně ve své důvodové zprávě uvádí, že nařízení č. 736/96 „již navíc není 
jednotně uplatňováno a neodpovídá nejnovějšímu vývoji odvětví energetiky“. To by však 
vytvářelo dojem, že návrh nařízení navazuje na nařízení č. 736/96, jelikož si klade za cíl 
„zrevidovat a dále posílit systém zavedený“ tímto nařízením. Zdálo by se, že z tohoto důvodu 
Komise navrhuje zachovat stejný právní základ. 

Lisabonská smlouva, která je nyní v platnosti, věnuje energetice zvláštní hlavu (Hlava XXI: 
Energetika), jejíž článek 194 zní: 

Článek 194
1. V rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat 
životní prostředí má politika Unie v oblasti energetiky v duchu solidarity mezi členskými státy 
za cíl:

a) zajistit fungování trhu s energií;
b) zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii;
c) podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových
a obnovitelných zdrojů energie; a
d) podporovat propojení energetických sítí.

2. Aniž je dotčeno použití jiných ustanovení Smluv, přijmou Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1. 
Tato opatření se přijmou po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů.

Nedotýkají se práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických 
zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování 
energií, aniž je dotčen čl. 192 odst. 2 písm. c).

3. Odchylně od odstavce 2 přijme Rada opatření podle uvedeného odstavce zvláštním 
legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem, pokud jsou 
především fiskální povahy.

Použití článku 194 jakožto právního základu navrhovaného nařízení by mohlo být 
opodstatněné v tom smyslu, že se tento nástroj týká „povinnosti informovat Komisi
o investičních projektech do energetické infrastruktury“

Bod XVI přílohy VII jednacího řádu stanovuje, že do působnosti Výboru pro právní 
záležitosti spadají záležitosti týkající se „výkladu a uplatňování práva Společenství, souladu 

                                               
1 V této době měl článek 284 ES číslo 213.
2 Úř. věst. L 102, 25.4.1996, s. 1.
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aktů Evropské unie s primárním právem, včetně volby právního základu…“. Aby tedy výbor 
jednal v rámci své působnosti, je-li s ním konzultována otázka právního základu, je jeho 
povinností určit vhodný právní základ s ohledem na Smlouvy, aniž by jeho výběr byl 
omezován na základy navržené Komisí a příslušným výborem. 

V tomto případě se zdá, že z textu Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že by bylo 
také možné uplatnit ustanovení obsažená v hlavě XVI o transevropských sítích. Článek 170 
skutečně stanoví, že „Unie přispívá ke zřizování a rozvoji transevropských sítí v oblastech 
dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur“.

Z toho vyplývá, že výbor musí určit, podle kterého z těchto tří právních základů má být návrh 
nařízení přijat. Všechny tři články, které přicházejí v úvahu, stojí s návrhem nařízení
v souvislosti. Předmětem článku 3371 je shromažďování informací Komisí (v tomto případě 
se jedná o informace o investičních projektech do energetické infrastruktury). Předmětem 
článku 194 je politika v oblasti energetiky a článku 170 infrastruktura, zejména v oblasti 
energetiky. 

I přes nedávný rozsudek Soudního dvora2, ve kterém se uvádí, že je možné kombinovat dva 
právní základy zahrnující odlišné postupy, je třeba vzít v úvahu, že použití dvojího právního 
základu by mělo být výjimečné, jelikož podle zavedeného názoru Dvora není kombinace 
právních základů, jež obsahují nekompatibilní postupy, možná3. V souladu s tím, v rozsudku
z roku 20064 došel Dvůr k závěru, že „použití dvojího právního základu je vyloučeno, pokud 
jsou postupy stanovené pro každý z těchto základů neslučitelné nebo pokud by kumulace 
právních základů mohla způsobit újmu právům Parlamentu.“

V případě článku 337 jedná Rada na návrh Komise po konzultaci s Parlamentem. Oproti 
tomu, jak článek 194, tak článek 170 stanovují používání běžného legislativního postupu, tj. 
postupu spolurozhodování. Z toho z právního hlediska vyplývá, že zatímco články 194 a 170 
by bylo možné použít v kombinaci, článek 337 s žádným z těchto článků kombinovat nelze.

I – Zamítnutí článku 337

V souladu s judikaturou nesmí volba právního základu pro opatření „záviset pouze 
na přesvědčení některého orgánu“ 5 ale „musí být založena na objektivních faktorech, které 
podléhají soudnímu přezkoumání... Mezi tyto faktory patří především účel a obsah opatření.6“

1. – Posouzení obsahu navrhovaného opatření

Pokud se jedná o obsah, zdá se být vzhledem k názvu i obsahu článků naprosto jasné, že 
oznamování informací (týkajících se investičních projektů do infrastruktury) je klíčovým 
prvkem návrhu.

                                               
1 Dříve článek 284 ES.
2 Rozsudek ze dne 3. září 2009 ve věci C-166/07 Parlament v. Rada, dosud nezveřejněno ve Sbírce rozhodnutí. 
3 Viz např. věc C-164/97 Parlament v. Rada, Recueil 1999, s. I-1139, bod 14.
4 Věc C-178/03 Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2006, s. I-107, bod 57.
5 Věc 45/86 Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“) Recueil 1987, s. 1493, bod 11.
6 Věc C-300/89 Komise v. Rada („Oxid titaničitý“), Recueil 1991, s. I-2867, bod 10.
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Článek 3 je nazván Oznamování údajů, článek 4 Zdroje údajů, článek 6 Kvalita
a zveřejnění údajů, článek 8 Zpracování údajů a článek 9 Ochrana fyzických osob
v souvislosti se zpracováním údajů. 

Obsah těchto článků je zaměřen na shromažďování informací, jak je stanoveno v článku 337.
V článku 1 se uvádí, že cílem nařízení je zřídit „společný rámec, jehož prostřednictvím se 
Komisi oznamují údaje a informace o investičních projektech“. Článek 3 stanovuje, že údaje
a informace uvedené v tomto nařízení jsou shromažďovány od začátku roku 2010 a následně 
každé dva roky. Článek 4 objasňuje, že členské státy požadují po příslušných podnicích, aby 
jim poskytly údaje, pokud se nerozhodnou tyto údaje získat jinými prostředky. Článek 5 
vyjmenovává typ údajů, jež mají být v souvislosti s investičními projekty poskytnuty, jako je 
„pravděpodobné datum uvedení do provozu“. Článek 6 požaduje, aby členské státy zajistily 
kvalitu, relevanci, přesnost, jasnost, včasnost a soudržnost údajů a informací, které oznamují 
Komisi. Je taktéž zmíněna možnost zveřejnění údajů Komisí a povinnost členských států 
spočívající v tom, že „zachovávají důvěrnost údajů nebo informací, které mají z obchodního 
hlediska citlivou povahu“. Články 7 a 8 opravňují Komisi, aby přijala prováděcí opatření
a odpovídala za rozvoj zdrojů informačních technologií nezbytných pro přijímání, uchovávání
a jakékoli zpracování údajů. Článek 9 pojednává o zpracování osobních údajů.

Energetickou problematiku lze ovšem nalézt i v obsahu navrhovaného nařízení. Článek 3 
upřesňuje, že povinnost oznamovat údaje neplatí, pokud byly údaje již oznámeny „na základě 
právních předpisů EU pro odvětví energetiky“. Kromě toho z článku 5 jasně vyplývá, že 
návrh nařízení se týká odvětví energetiky: zmiňuje např. „druh použitých zdrojů energie“ , 
„technologie relevantní pro účely bezpečnosti dodávek“ a „vybavení systémy zachycování 
uhlíku“. A konečně článek 10, Monitorování a podávání zpráv, ozřejmuje účel 
shromažďování těchto informací: záměrem je umožnit Komisi vypracovat „analýzu 
strukturálního vývoje a perspektiv energetického systému EU napříč odvětvími“. Jak vyplývá 
ze znění tohoto článku, údaje představují pouze nezbytný prostředek k dosažení cílů Komise, 
jelikož „na základě uvedených údajů a informací“ bude Komise schopna zjistit „případné 
budoucí mezery v energetické nabídce a poptávce“, „překážky pro investice a [podpořit] 
osvědčené postupy pro jejich řešení“ a zvýšit „transparentnost pro účastníky trhu“. Tyto 
články odpovídají bodům odůvodnění 1 až 5 a 15, které zavádějí rámec, v němž má probíhat 
shromažďování informací, konkrétně „zavedení společné energetické politiky“.

2. – Posouzení účelu navrhovaného opatření 

a) z hlediska normativní části

Z článku 10 návrhu nařízení vyplývá, že jeho účelem je umožnit Komisi: 

a) zjistit případné budoucí mezery v energetické nabídce a poptávce;
b) zjistit překážky pro investice a podpořit osvědčené postupy pro jejich řešení;
c) zvýšit transparentnost pro účastníky trhu.

Tyto cíle jsou nepochybně spojeny s cíli určenými článkem 194 SFEU, jelikož stanovuje, že 
politika Unie v oblasti energetiky musí „zajistit fungování trhu s energií“ (viz b) a c)). Článek 
194 dále stanovuje, že politika Unie musí „zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii“, což 
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má zjevně podpořit písmeno a). 

b) z hlediska preambule

Body odůvodnění obsahují zdůvodnění navrhovaného aktu. První z nich se týká „zavedení 
společné energetické politiky“. Zavedení této politiky je dlouhodobým projektem, který byl 
po dlouhou dobu jen „zbožným přáním“1 a stal se skutečností teprve po zavedení nové hlavy 
XXI SFEU v důsledku Lisabonské smlouvy. Bod odůvodnění 1 tak opakuje, že zavedení 
společné energetické politiky je „cílem, jenž si Společenství vytyčilo“. Bod odůvodnění 2 
přitom poukazuje na přímou souvislost mezi politikou v oblasti energetiky a návrhem 
nařízení, neboť se v něm uvádí, že „jedním z aspektů takové politiky je získání celkového 
obrazu vývoje investic do energetické infrastruktury ve Společenství“. Lze proto říci, že dva 
počáteční body odůvodnění zařazují návrh nařízení do oblasti společné energetické politiky.

Následující body odůvodnění mají za cíl podrobněji ukázat, jakým způsobem shromažďování 
údajů o investičních projektech umožní dosáhnout určitých konkrétních cílů politiky Unie
v oblasti energetiky, především „zabezpečení dodávek energie Společenství“ (bod 
odůvodnění 3) a řádné fungování trhů s energií na základě toho, že bude zajištěna „větší 
transparentnost“(bod odůvodnění 5). Dále bod odůvodnění 3 stanovuje, že celkový pohled 
na investice do energetické infrastruktury je taktéž zásadní pro „přechod na systém 
nízkouhlíkové energetiky“. Je třeba konstatovat, že článek 194 zmiňuje, že politika v oblasti 
energetiky musí zohledňovat politiku v oblasti životního prostředí a v souladu s tím 
napomáhat „podporovat energetickou účinnost a úspory energie jakož i rozvoj nových
a obnovitelných zdrojů energie“. 

A konečně, bod odůvodnění 6 uvádí, že údaje musí mít dispozici Komise a „zejména 
středisko pro sledování trhu s energií“, z čehož vyplývá, že shromažďování údajů je 
neoddělitelně propojeno s oblastí, ke které se údaje vztahují, tj. s energetikou. Souvislost mezi 
shromažďováním údajů a jeho účelem je zdůrazněna v legislativním finančním výkazu, jenž 
tvoří přílohu návrhu. Bod 5.2 tohoto výkazu zdůrazňuje, že nařízení „vytváří nový rámec 
kombinující podávání zpráv a sledování (analýzu) investičních projektů do energetické 
infrastruktury EU“.

Tato analýza preambule návrhu nařízení, pokud jde o jeho cíle, nás vede k závěru, že stojí
v přímé souvislosti s energetickou politikou Unie. 

c) Cíle vyplývající z dokumentů, jež tvoří přílohu návrhu 

Je zřejmé, jak z komentářů v rámci doktríny, tak i z různých institučních dokumentů, že 
současná politika v oblasti energetiky je zásadním cílem Unie a nemůže být déle prováděna 
nahodilým způsobem v každém členském státě. Sdělování informací v této oblasti přispívá
k zavedení společné energetické politiky a ke sblížení členských států v této oblasti.
Sdělování informací je pro účely této nové politiky nutné. V tomto smyslu se zdá s být 
ohledem na soudržnost nezbytné, aby nařízení, kterým jsou vytvářeny prostředky umožňující 

                                               
1 Viz Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie“, Revue trimestrielle de droit européen, 
Paříž, Dalloz, 2006, v. 42, č. 4, s. 593-620.
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jednat, bylo spojeno s článkem 194, což propůjčí Unii pravomoc jednat v zájmu dosažení 
různých cílů, jež si stanovila v oblasti energetiky.

Důvodová zpráva pouze potvrzuje dojem, že nařízení by mělo být zařazeno do rámce 
energetické politiky. Je zřejmé, že kontextem je „nová energetická politika“ a že „tento 
návrh je v souladu s cíli Unie [a] v souladu s politikou v oblasti klimatu a energetickou 
politikou“. V této souvislosti Komise také zmiňuje Akční plán Evropské rady o energetické 
politice pro Evropu na období 2007–2009. Tento plán pro účely provádění zmíněné nové 
politiky předpokládá určení investic, jež jsou třeba k uspokojení strategických potřeb EU,
a opakované prověřování infrastruktur pro dodávky, přičemž bude navrhované nařízení hrát 
významnou úlohu.

II. Závěr

Nyní je zapotřebí stanovit, který z obou stěžejních bodů návrhu nařízení by měl mít přednost,
a to v závislosti na tom, zda jsou posuzovány z hlediska obsahu (shromažďování informací) 
nebo z hlediska sledovaných cílů (trh s energií a zabezpečení dodávek energie).

Zaprvé si je třeba povšimnout toho, že článek 337 se nachází v sedmé části SFEU 
(„Ustanovení obecná a závěrečná“). Lze jej považovat za podobný článku 352, neboť se jedná
o jakousi „doložku flexibility“1, a lze jej použít pouze s cílem nahradit pravomoci, jež jsou 
výslovně či implicitně svěřeny orgánům Společenství prostřednictvím konkrétních ustanovení 
SFEU, pokud se tyto pravomoci zdají být nezbytné k tomu, aby Společenství mohlo 
vykonávat své funkce a dosáhnout tak některého z cílů stanovených uvedenou smlouvou.
Ačkoli článek 337 uvádí shromažďování informací a článek 194 nikoli, v tomto případě 
vzniká dojem, že shromažďování informací patří mezi pravomoci Unie, jež jsou zakotveny
v článku 194, pokud tyto informace napomáhají dosažení cílů, jež si Unie stanovila
v energetické politice. 

Dále, s ohledem na skutečnost, že článek 337 spadá pod „ustanovení obecná a závěrečná“, 
je možné uplatnit zásadu lex specialis derogat2, tj. konkrétní pravidlo má přednost před 
pravidlem obecným.

A konečně, v případě přetrvávajících pochyb lze vhodný argument vyvodit z rozsudku Dvora 
ve věci C-176/03 Komise a Parlament v. Rada3. V tomto rozsudku musel Dvůr rozhodovat
o řádném právním základě pro rámcové rozhodnutí Rady o trestněprávní ochraně životního 
prostředí. Zatímco Rada nástroj zdůvodňovala ustanoveními o soudní spolupráci v trestních 
věcech v rámci třetího pilíře, Komise podporovaná Evropským parlamentem napadla tento 
právní základ na základě tvrzení, že záležitost spadá do pravomoci Společenství. Komise 
argumentovala takto: „Sbližování vnitrostátních trestněprávních předpisů, zvláště znaků 
trestních podstat trestných činů týkajících se životního prostředí a za které je možno uložit 
trestní sankce, je považováno za nástroj ve službě dotčené politiky Společenství4. Dvůr 
nejprve zdůraznil, že ochrana životního prostředí představuje jeden ze zásadních cílů 
                                               
1 V této souvislosti viz komentář k článku 284 ES: Böse – EU komentář – bod V, s. 2048.
2 Viz Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire”, Revue du marché commun et de 
l´Union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, č. 378, květen 1994, s. 335.
3 Sb. rozh. 2005, s. I-7879.
4 Tamtéž, bod 19.
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Společenství1 a že činnost v této oblasti nevyhnutelně vyžaduje angažovanost orgánů 
Společenství v oblastech, jako je energetická či fiskální politika. Po zjištění, že obsah 
rámcového rozhodnutí se týká zejména trestního práva, Dvůr nicméně prohlásil: 

„[uvedené ] konstatování však nemůže zákonodárci Společenství zabránit, pokud použití… 
trestních sankcí příslušnými vnitrostátními orgány představuje nezbytné opatření pro boj 
proti vážným zásahům do životního prostředí, přijmout opatření, která se vztahují k trestnímu 
právu členských států a která považuje za nezbytná pro zajištění plné účinnosti norem, které 
vydal v oblasti ochrany životního prostředí.2“

Z výše uvedeného vyplývá, že v případech, kdy jsou opatření nezbytná pro dosažení určitého 
cíle, Dvůr zvolí právní základ vztahující se k tomuto cíli, a upřednostní proto dlouhodobější 
cíl (ochranu životního prostředí) před krátkodobějším cílem (harmonizace trestněprávních 
předpisů)3.

Poté, co bylo výše konstatováno, že z návrhu nařízení vyplývá, že shromažďování informací 
je zásadní pro vytvoření celkového pohledu na vnitřní trh, a tudíž i pro dosažení cílů 
stanovených Smlouvou v článku 194, lze tudíž v tomto případě dojít k závěru, že právní 
základ pro oblast energetiky (tedy uvedený článek) by měl mít přednost před článkem 337
a fortiori. Zde totiž nejde o to, zda určitá hlava bude mít přednost před jinou, nýbrž zda 
ustanovení obsažené v konkrétní hlavě bude upřednostněno před obecným a závěrečným 
ustanovením. 

Po zjištění, že vztah k energetice má přednost, je také třeba zvážit, zda specifická 
charakteristika oblasti, k níž se oznamování informací vztahuje, totiž „investiční projekty do 
energetické infrastruktury“, nevyžaduje použití užšího právního základu, tj. články 170 a 171 
SFEU o transevropských sítích. V souladu s článkem 170 Unie „přispívá ke zřizování
a rozvoji transevropských sítí“, zejména v oblasti energetické infrastruktury. Pro dosažení 
tohoto cíle může Unie „podporovat projekty společného zájmu, které jsou podporovány 
členskými státy“ (čl. 171 třetí odrážka) a vymezí „soubor hlavních směrů zahrnující cíle, 
priority a hlavní rysy opatření předpokládaných v oblasti transevropských sítí“(čl. 171 první 
odrážka). To by se mohlo vztahovat na shromažďování, analýzu i oznamování informací. 

Nicméně hlavními otázkami, kterými se zabývá hlava o transevropských sítích, je 
interoperabilita a podpora společných projektů Komisí. Oproti tomu má Komise podle návrhu 
posuzovaného nařízení shromažďovat informace o projektech vnitrostátní infrastruktury tak, 
aby případně dosáhla lepšího a ucelenějšího pohledu na evropský trh s energií.
Shromažďování informací, jež je upraveno v návrhu nařízení, přesahuje „transevropský“ 
rámec, jelikož se vztahuje na veškeré investice, včetně vnitrostátních investic, zatímco 
stávající nařízení pokrývá např. pouze přeshraniční sítě plynovodů.4

Je zřejmě možné, že Komise bude činit kroky konkrétně v oblasti transevropských sítí poté, 
co provede analýzu shromážděných údajů. Jejím cílem však není jednat na úrovni 
                                               
1 Tamtéž, bod 41.
2 Tamtéž, bod 48. 
3 Viz Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Sénat (Francie), schůze, která se konala dne 17. července 2007.
4 Viz posouzení dopadů, SEK (2009) 971 závěrečné znění, s. 6.
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transevropských sítí, ale pouze zhodnotit z hlediska investičních projektů v oblasti energetiky, 
jaká opatření má Unie přijmout, aby překonala všechny případné obtíže. V důvodové zprávě 
se také uvádí, že nařízení je v souladu s cíli Unie, kterými je „zřízení vnitřního trhu“
a „udržitelný rozvoj Evropy založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové 
stabilitě“. Návrh je rovněž v souladu s politikou v oblasti klimatu a energetickou politikou, 
kde je zabezpečení dodávek energie jedním z pilířů. Kromě toho se bod odůvodnění 1 
vztahuje na společnou energetickou politiku a bod odůvodnění 2 vysvětluje, že získání 
celkového obrazu vývoje investic do energetické infrastruktury ve Společenství je jedním
z aspektů takové politiky. Následně vzniká dojem, že ačkoli navrhované nařízení se uplatní 
zejména na energetickou infrastrukturu, je třeba je zařadit do kontextu společné energetické 
politiky ve smyslu článku 194 SFEU. Tento článek pokrývá veškeré aspekty návrhu nařízení 
tím, že zahrnuje jak „propojení energetických sítí“, tak i trh s energií, bezpečnost dodávek
a energetickou účinnost.

III. Doporučení

Na své schůzi, která se konala dne 28. ledna 2010, se Výbor pro právní záležitosti tedy 
jednomyslně rozhodl (19 hlasů pro a nikdo se nezdržel hlasování)1pro následující doporučení:
Návrh nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do 
energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) 
č. 736/96 by měl být přijat na základě článku 194 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

S úctou 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Sebastian Valentin Bodu 
(místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner (zpravodaj), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


