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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, najmä na vec C-350/131

a stanoviská 2/132 a 1/093,

A. keďže Lisabonská zmluva rozširuje rozsah pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky aj 
na priame zahraničné investície a keďže výrazne posilňuje právomoci Parlamentu v 
oblasti dohôd o medzinárodnom obchode tým, že posilňuje jeho právo byť pravidelne 
informovaný a rozširuje jeho rozhodovaciu právomoc tak, že sa vyžaduje jeho súhlas pri 
skončení rokovaní, čím sa zabezpečuje priame zastúpenie občanov na prijímaní 
medzinárodných obchodných dohôd;

B. keďže Súdny dvor Európskej únie vo svojom stanovisku 2/13 uviedol, že právomoc EÚ 
v oblasti medzinárodných vzťahov a jej spôsobilosť na uzatváranie medzinárodných 
dohôd nevyhnutne znamená právomoc predkladať veci na rozhodnutie súdu, ktorý je 
zriadený alebo určený takouto dohodou, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie ich 
ustanovení; keďže Súdny dvor však takisto vyhlásil, že medzinárodná dohoda by mohla 
mať vplyv na jeho vlastné právomoci iba vtedy, ak sú splnené nevyhnutné podmienky 
na zabezpečenie zásadného charakteru týchto právomocí a v dôsledku toho neexistuje 
žiadny negatívny vplyv na nezávislosť právneho poriadku EÚ:

1. v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o TTIP predkladá Rade tieto odporúčania:

d) pokiaľ ide o predpisy:

i) vyhodnotiť dôsledky TTIP s cieľom zabezpečiť súdržnosť politík, najmä pokiaľ ide o 
vzájomný súlad medzi rôznymi oblasťami vonkajšej činnosti EÚ a medzi nimi a 
ďalšími politikami EÚ;

ii) špecifikovať úlohu a právomoci Rady pre spoluprácu v oblasti regulácie, ako aj právne 
kvality jej zistení, berúc do úvahy skutočnosť, že regulačná spolupráca by mala 
rešpektovať súčasný ústavný a inštitucionálny rámec EÚ, ako aj právomoc európskych, 
národných a miestnych orgánov týkajúcu sa prijímania právnych predpisov v rámci ich 
vlastných politík, najmä v oblasti sociálnych a environmentálnych politík, a že 
akékoľvek priame uplatňovanie jej odporúčaní pre príslušné orgány a inštitúcie EÚ by 
znamenalo porušenie zákonodarných postupov ustanovených v zmluvách, a preto by 
oslabilo demokratický proces, ako aj európsky verejný záujem;

iii) zabezpečiť, aby žiadne normy v európskom právnom rámci neboli oslabované;

                                               
1 Vec C-350/12, Rada Európskej únie/Sophie in’t Veld.
2 Stanovisko 2/13, Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd – Zlučiteľnosť návrhu dohody so ZEÚ a ZFEÚ.
3 Stanovisko 1/09, Návrh dohody – Vytvorenie jednotného systému riešenia patentových sporov – Súd pre 
európske patenty a patenty Spoločenstva – Zlučiteľnosť návrhu dohody so zmluvami.
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iv) keďže sa očakáva, že TTIP bude „živou dohodou“, ku ktorej by sa v budúcnosti mohli 
pridať ďalšie sektorové prílohy, zabezpečiť, aby tento mechanizmus zaručil možnosť 
parlamentného dohľadu tak, aby Parlament a Kongres USA boli pravidelne 
informované a mohli iniciovať, formovať a kontrolovať regulačný dialóg stanovený v 
rámci TTIP, rešpektujúc zákonné práva parlamentov;

v) domnieva sa, že veľmi vysoká úroveň ochranných opatrení a noriem, ktoré existujú v 
EÚ a ktoré boli dohodnuté prostredníctvom demokratických procesov, je úspech hodný 
ochrany na najvyššej úrovni, a žiada, aby právne normy, ktoré existujú v EÚ a jej 
členských štátoch, napríklad v oblasti bezpečnosti výrobkov, zdravia, sociálnych 
záležitostí, životného prostredia, klímy, potravín, ochrany zvierat, práv spotrebiteľa a 
práv na ochranu údajov, nemohli byť v žiadnom prípade obmedzované;

vi) protestovať proti začleneniu mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom (ISDS) do TTIP, keďže EÚ a USA majú rozvinuté právne systémy a vzhľadom 
na skutočnosť, že systém riešenia sporov medzi jednotlivými štátmi a využívanie 
vnútroštátnych súdov sú najvhodnejšími nástrojmi na riešenie investičných sporov;

vii) berúc do úvahy skutočnosť, že jurisdikcie USA a EÚ nie sú ohrozené politickým 
zasahovaním do súdnictva alebo popieraním spravodlivosti pre zahraničných 
investorov, urovnávanie sporov medzi investorom a štátom na základe súkromných 
rozhodcovských súdov by mohlo oslabovať právo na reguláciu vo verejnom záujme 
Európskej únie a národných, regionálnych a miestnych orgánov členských štátov, najmä 
so zreteľom na sociálne a environmentálne politiky, a preto by nebolo v súlade s 
ústavným rámcom EÚ; navrhnúť trvalé riešenie na urovnávanie sporov medzi 
investorom a štátom, pri ktorom by potenciálne prípady transparentne riešili 
profesionálni sudcovia na verejných súdnych konaniach, po ktorých by bolo možné 
podať aspoň jedno odvolanie;

e) pokiaľ ide o transparentnosť, zapojenie občianskej spoločnosti a informovanie 
verejnosti:

iii) naďalej vyvíjať a posilňovať svoje úsilie o to, aby rokovania o TTIP boli 
transparentnejšie a prístupnejšie verejnosti, okrem iného prostredníctvom zverejňovania 
všetkých textov EÚ z rokovaní, ktoré Komisia už v súčasnosti poskytuje členským 
štátom a Parlamentu, keďže európske inštitúcie by mali byť na poprednom mieste pri 
podpore transparentnosti, pričom je však určitá miera dôvernosti prípustná a 
pochopiteľná počas rokovaní o obchodnej dohode s takým veľkým hospodárskym a 
politickým významom;

iv) bezodkladne a v plnom rozsahu informovať Parlament o všetkých krokoch v rámci 
postupu, a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-358/11; 
zabezpečiť, aby všetci poslanci EP mali prístup ku všetkým dokumentom 
s obmedzeným prístupom, a začleniť konsolidované texty do zoznamu dokumentov, ku 
ktorým majú prístup poslanci EP;

v) vykonávať odporúčania európskeho ombudsmana zo 6. januára 2015 s cieľom ešte viac 
posilniť legitímnosť a transparentnosť procesu rokovaní tým, že bude proaktívnym 
a komplexným spôsobom v plnom súlade s pravidlami o prístupe verejnosti k 
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dokumentom vo všetkých úradných jazykoch EÚ na jej webovej stránke, a 
zabezpečením vyrovnanej a transparentnej verejnej účasti parlamentmi členských 
štátov;

vi) preto vyzýva Komisiu, aby podporovala rokovania s Radou s cieľom odblokovať zmenu 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom a aby v týchto 
rokovaniach pokračovala;

vii) overiť právne dôsledky zmiešanej dohody; v plnej miere zapojiť národné parlamenty do 
diskusie o špecifikách TTIP a pravidelne ich informovať o priebehu rokovaní, pričom je 
potrebné venovať pozornosť ich spätnej väzbe, najmä z toho dôvodu, že táto dohoda 
bude s najväčšou pravdepodobnosťou „zmiešanou“ dohodou, a bude si teda vyžadovať 
ratifikáciu národnými parlamentmi;

viii) bezodkladne vytvoriť povinný register transparentnosti, ktorý by využívali všetky 
európske inštitúcie s cieľom získať celkový prehľad o lobistických aktivitách 
súvisiacich s rokovaniami o TTIP.
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