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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-019 
které předložil Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro mezinárodní obchod, Výbor pro ústavní 
záležitosti

Zpráva
Andreas Schieder, Seán Kelly, Danuta Maria Hübner A9-0248/2022
Práva Unie za účelem prosazování a provedení Dohody o vystoupení Spojeného království a 
Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Návrh nařízení (COM(2022)0089 – C9-0059/2022 – 2022/0068(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie a Spojené království mohou 
mezi sebou uzavírat další dvoustranné 
dohody, které jsou doplňujícími dohodami 
k dohodě o obchodu a spolupráci, a tyto 
doplňující dohody jsou nedílnou součástí 
celkových dvoustranných vztahů 
upravených touto dohodou a tvoří součást 
společného institucionálního rámce.

(4) Unie a Spojené království mohou 
mezi sebou uzavírat další dvoustranné 
dohody, které jsou doplňujícími dohodami 
k dohodě o obchodu a spolupráci, a tyto 
doplňující dohody jsou nedílnou součástí 
celkových dvoustranných vztahů 
upravených touto dohodou a tvoří součást 
společného institucionálního rámce. 
Dohoda o obchodu a spolupráci se podle 
svého článku 774 nevztahuje na Gibraltar 
ani nemá na tomto území žádné účinky; 
budoucí vztahy mezi EU a Gibraltarem 
budou podrobně stanoveny samostatnou 
dohodou. V souladu s prohlášením 
Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018 
bude tato nová dohoda vyžadovat 
předchozí souhlas Španělského království.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V případě potřeby uplatnit svá práva 
při provádění a prosazování dohody o 
vystoupení a dohody o obchodu a 
spolupráci by Unie měla být schopna 
rychle a přiměřeně, účinně a pružně využít 
nástroje, které má k dispozici, a zároveň 
plně zapojit členské státy. Unie by rovněž 
měla mít možnost přijmout vhodná 
opatření, nelze-li účinně využít závazného 
mechanismu pro řešení sporů podle dohod 
z důvodu, že Spojené království při 
takovém postupu nespolupracuje. Je proto 
nezbytné stanovit pravidla a postupy 
pro přijímání těchto opatření.

(5) V případě potřeby uplatnit svá práva 
při provádění a prosazování dohody o 
vystoupení, včetně protokolu o Irsku a 
Severním Irsku a dohody o obchodu a 
spolupráci, by Unie měla být schopna 
rychle a přiměřeně, účinně a pružně využít 
nástroje, které má k dispozici, a zároveň 
plně zapojit členské státy a okamžitě 
poskytovat veškeré informace 
Evropskému parlamentu. Unie by rovněž 
měla mít možnost přijmout vhodná 
opatření, nelze-li účinně využít závazného 
mechanismu pro řešení sporů podle dohod 
z důvodu, že Spojené království 
při takovém postupu nespolupracuje. Je 
proto nezbytné stanovit pravidla a postupy 
pro přijímání těchto opatření.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Má-li Evropský parlament účinně 
vykonávat politickou kontrolu podle čl. 14 
odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 
odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, měl by být stejně jako Rada plně a 
včas informován o všech případných 
obtížích, zejména o možném porušení 
dohod a dalších situacích, které mohou 
vyústit v přijetí opatření podle tohoto 
nařízení, i o záměru Komise přijmout 
donucovací opatření podle dohod a 
návazných krocích na přijatá opatření, 
aby se zajistila smysluplná výměna 
názorů, mimo jiné v případech, kdy je 
nutné okamžitě přijmout opatření. 
Evropský parlament by měl mít možnost 
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předat Komisi své stanovisko, které by 
Komise měla zvážit dříve, než přijme 
donucovací opatření.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Aniž jsou dotčeny pravomoci 
Komise stanovené tímto nařízením, měly 
by být Evropský parlament a Rada 
schopny vykonávat své kontrolní 
pravomoci podle článku 11 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby se zajistilo, že toto nařízení bude 
i nadále odpovídat svému účelu, měla by 
Komise do pěti let od jeho vstupu 
v platnost provést přezkum jeho oblasti 
působnosti a provádění a předložit svá 
zjištění Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

(7) Aby se zajistilo, že toto nařízení bude 
i nadále odpovídat svému účelu, měla by 
Komise do tří let od jeho vstupu v platnost 
provést přezkum jeho oblasti působnosti a 
provádění a předložit svá zjištění 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, případně spolu 
s příslušnými legislativními návrhy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení pravidel a postupů upravujících 
výkon práv Unie podle dohody 
o vystoupení a dohody o obchodu a 

(9) Jelikož smluvní stranou dohody 
o obchodu a spolupráci a dohody 
o vystoupení je pouze Unie, může opatření 
na úrovni mezinárodního práva týkající se 
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spolupráci a zmocnění Komise k přijetí 
nezbytných opatření, včetně případných 
omezení obchodu, investic nebo jiných 
činností v oblasti působnosti druhé 
z uvedených dohod, nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států, ale 
spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 
Vzhledem k tomu, že smluvní stranou 
dohody o obchodu a spolupráci a dohody 
o vystoupení je pouze Unie, může opatření 
na úrovni mezinárodního práva týkající se 
těchto dohod přijímat pouze Unie. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

těchto dohod přijímat pouze Unie, jestliže 
se týkají jejích výlučných pravomocí, a 
proto jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
stanovení pravidel a postupů upravujících 
výkon práv Unie podle dohody 
o vystoupení a dohody o obchodu a 
spolupráci a zmocnění Komise k přijetí 
nezbytných opatření, včetně případných 
omezení obchodu, investic nebo jiných 
činností v oblasti působnosti druhé 
z uvedených dohod, nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států, ale 
spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků 
může být efektivněji dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle,

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pozastavení příslušného 
preferenčního zacházení ve vztahu 
k dotčenému produktu či produktům 
podle článku 34 dohody o obchodu 
a spolupráci;

a) dočasné pozastavení příslušného 
preferenčního zacházení ve vztahu 
k dotčenému produktu či produktům 
podle článku 34 dohody o obchodu 
a spolupráci;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření, která je třeba přijmout 
podle odstavce 1, se vymezí s přihlédnutím 
k dostupným informacím a obecnému 
zájmu Unie podle těchto kritérií:

2. Opatření, která je třeba přijmout 
podle odstavce 1, se vymezí na základě 
přiměřenosti vzhledem ke sledovaným 
cílům a účinnosti při zajišťování souladu 
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Spojeného království s dohodami 
uvedenými v čl. 1 odst. 1 a s přihlédnutím 
k následujícím kritériím a specifickým 
kritériím, která jsou případně stanovena 
v dohodách uvedených v čl. 1 odst. 2 
v souvislosti s opatřeními uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, a k dostupným informacím a 
obecnému zájmu Unie:

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účinnost opatření pro dosažení toho, 
aby Spojené království dodržovalo dohody 
uvedené v čl. 1 odst. 1;

vypouští se

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potenciál opatření poskytnout úlevu 
hospodářským subjektům v Unii, které jsou 
dotčeny opatřeními Spojeného království;

b) potenciál opatření poskytnout úlevu 
hospodářským subjektům a všem 
zúčastněným stranám v Unii, které jsou 
dotčeny opatřeními Spojeného království;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) veškerá zvláštní kritéria, která 
mohou být stanovena v dohodách 
uvedených v čl. 1 odst. 1 v souvislosti 
s opatřeními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise včas a v plném rozsahu 
souběžně informuje Evropský parlament a 
Radu o všech případných obtížích, 
zejména o možném porušení dohod a 
dalších situacích, které mohou vyústit 
v přijetí opatření podle tohoto nařízení, i 
o svém záměru přijmout opatření uvedená 
v odstavci 1 a návazných krocích 
na přijatá opatření, aby se zajistila 
smysluplná výměna názorů. Evropský 
parlament má možnost předat Komisi své 
stanovisko, které Komise zváží dříve, než 
přijme donucovací opatření. Pokud se 
Komise neřídí postojem Evropského 
parlamentu, vysvětlí písemně své důvody.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě zvláštního zájmu jednoho 
či více členských států mohou tyto členské 
státy požádat Komisi, aby přijala opatření 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Pokud Komise 
na takovou žádost neodpoví kladně, sdělí 
Radě včas důvody.

4. V případě zvláštního zájmu může 
kterýkoli z členských států nebo Evropský 
parlament požádat Komisi, aby přijala 
opatření uvedená v čl. 1 odst. 2, nebo může 
Evropský parlament požádat Komisi, aby 
přezkoumala jeho zájem a posoudila, zda 
je třeba taková opatření přijmout. Pokud 
Komise na takovou žádost neodpoví 
kladně, sdělí Evropskému parlamentu a 
Radě včas důvody.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud by z důvodu přetrvávajících 
významných rozdílů trvala vyrovnávací 
opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
tohoto nařízení déle než jeden rok, může 
jeden nebo více členských států požádat 
Komisi, aby aktivovala doložku 
o přezkumu stanovenou v článku 411 
dohody o obchodu a spolupráci. Komise 
tuto žádost včas posoudí a zváží případné 
postoupení dané záležitosti Radě 
partnerství v souladu s ustanoveními 
dohody o obchodu a spolupráci. Pokud 
Komise na takovou žádost neodpoví 
kladně, sdělí Radě včas důvody.

5. Pokud by z důvodu přetrvávajících 
významných rozdílů trvala vyrovnávací 
opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. c) 
tohoto nařízení déle než jeden rok, může 
jeden nebo více členských států požádat 
Komisi, aby aktivovala doložku o 
přezkumu stanovenou v článku 411 dohody 
o obchodu a spolupráci, nebo Evropský 
parlament může vyjádřit své obavy a 
požádat Komisi, aby jeho obavy 
přezkoumala a posoudila potřebu 
aktivovat doložku o přezkumu. Komise 
tuto žádost včas posoudí a zváží případné 
postoupení dané záležitosti Radě 
partnerství v souladu s ustanoveními 
dohody o obchodu a spolupráci. Pokud 
Komise na takovou žádost neodpoví 
kladně, sdělí Evropskému parlamentu a 
Radě včas důvody.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor 
Spojeného království. Uvedený výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen výbor 
Spojeného království. Uvedený výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. Podle ustanovení nařízení 
(EU) č. 182/2011 budou Evropský 
parlament a Rada pravidelně a 
bezodkladně informovány o činnosti 
výborů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský parlament a Rada mohou 
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kdykoli uplatnit své kontrolní pravomoci 
podle článku 11 nařízení (EU) č. 
182/2011.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve výročních zprávách o provádění 
a uplatňování dohody o obchodu a 
spolupráci a dohody o vystoupení, které 
předkládá Evropskému parlamentu a 
Radě, uvede Komise rovněž přehled o 
obdržených stížnostech týkajících se 
dohody o obchodu a spolupráci, o 
opatření přijatých v reakci na tyto 
stížnosti a o opatření přijatých podle 
článku 2.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Evropský parlament může do dvou 
měsíců od předložení zprávy pozvat 
Komisi na zasedání svého příslušného 
výboru, aby představila a objasnila 
veškeré otázky spojené s prováděním 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do ... [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplyne pět let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] předloží Komise 

Nejpozději do ... [Úřad pro publikace vloží 
datum, kdy uplynou tři roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží 
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Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení.

Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení, k níž budou 
případně připojeny vhodné legislativní 
návrhy.


