
AL\1204714CS.docx PE650.555v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro právní záležitosti
předseda

8.5..2020

Pan David McAllister
předseda
Výbor pro zahraniční věci
BRUSEL

Pan Bernd Lange
předseda 
Výbor pro mezinárodní obchod
BRUSEL

Věc: Stanovisko Výboru pro právní záležitosti k doporučením pro jednání o novém 
partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
(2020/2023(INI))

Vážený pane předsedo,

koordinátoři Výboru pro právní záležitosti na schůzi konané dne 18. února 2020 rozhodli, že 
ke zprávě o návrhu mandátu pro jednání se Spojeným královstvím (2020/2023(INI)) bude 
v souladu s čl. 56 odst. 1 jednacího řádu vypracováno stanovisko formou dopisu, v němž se 
náš výbor soustředí na záležitosti, které spadají do jeho pravomocí. Téhož dne jsem byl 
jakožto předseda výboru jmenován zpravodajem pro toto stanovisko.

Návrhy:

Výbor pro právní záležitosti proto na schůzi konané dne 7. května 2020 rozhodl (pro: 20, 
proti:2, zdrželi se: 2) vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod jako 
věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily níže uvedené návrhy. 
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Výbor pro právní záležitosti proto na schůzi konané dne 7. května 2020 rozhodl (pro: 20, 
proti:2, zdrželi se: 2)1, vyzvat Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro mezinárodní obchod 
jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily níže uvedené návrhy.  

Výbor pro právní záležitosti své návrhy předkládá s náležitým ohledem na následující 
dokumenty: usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2020 o návrhu mandátu pro 
jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska2 
rozhodnutí Rady ze dne 13. února 2020 o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se 
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska3, dohoda ze dne 24. ledna 2020 
o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 
a politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a 
Spojeným královstvím4; návrh dohody o novém partnerství se Spojeným královstvím ze dne 
19. března 20205.

Institucionální a horizontální aspekty

1. Jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 
bude mít dalekosáhlé ústavní a právní důsledky jak pro Spojené království, tak pro EU a 
ustanovení připravované dohody se na obou stranách výrazně a dlouhodobě dotknou života 
občanů a fungování podniků. Průběh a náplň těchto jednání by se proto měly řídit hodnotami 
právního státu a zárukami transparentnosti, právní jistoty a dostupnosti práva. 

2. V tomto ohledu je především nutné vyzdvihnout skutečnost, že nová dohoda o budoucích 
vztazích mezi EU a Spojeným královstvím se může zakládat jedině na důsledném a účinném 
plnění dohody o vystoupení, které by mělo být považováno za nezbytný předpoklad plodné 
spolupráce a vzájemné důvěry mezi oběma stranami. 

3. Připomíná, že se obě strany v politickém prohlášení6 zavázaly, že budoucí vztahy by měly 
být založeny na souhrnném institucionálním rámci, který bude pokrývat kapitoly a související 
dohody, jež se týkají konkrétních oblastí spolupráce. Tyto doplňkové dohody musí být 
nedílnou součástí celkových dvoustranných vztahů upravených budoucí dohodou a součástí 
souhrnného rámce. 

4. V tomto kontextu by plánovaná dohoda měla vytvořit komplexní správní rámec, který by 
zahrnoval i spolehlivý mechanismus pro urovnávání sporů. Proto je mimořádně důležité, aby 
dohoda o budoucím partnerství respektovala základní kámen soudního systému EU, jímž je 

1 Členové přítomní při závěrečném hlasování: Adrián Vázquez Lázara (přesdseda), Ibán García Del Blanco 
(místopředseda), Sergey Lagodinsky (místopředseda), Raffaele Stancanelli (místopředseda), Marion Walsmann 
(místopředsedkyně), Manon Aubry, Daniel Buda, Gunnar Beck, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Marcos Ros 
Sempere, Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, 
Javier Zarzalejos. 
2 P9_TA(2020)0033. 
3 Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o 
nové dohodě o partnerství (5870/20) a příloha rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém 
partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (5870/20 ADD 1 REV 3). 
4 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského 
společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7). 
5 UKTF(2020)14. 
6 Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
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řízení o předběžné otázce před Soudním dvorem Evropské unie, které zajišťuje jednotný 
výklad, soudržnost, plnou účinnost a nezávislost práva EU oproti právu členských států a 
mezinárodnímu právu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby žádný subjekt, který bude 
vytvořen budoucí dohodou pro účely jejího jednotného výkladu a uplatňování, nebyl 
oprávněn k přezkumu a výkladu žádného aspektu práva EU a nemohl EU a její orgány při 
výkonu jejich interních pravomocí zavazovat k určitému výkladu ustanovení právních 
předpisů EU.7 Tato ustanovení práva EU proto budou muset být postoupena Soudnímu dvoru 
EU. 

Duševní vlastnictví 

5. Dohoda o vystoupení stanoví mechanismus pro vysokou úroveň ochrany zeměpisných 
označení, označení původu nebo tradičních specialit, které byly v Unii zaručeny zvláštními 
předpisy k poslednímu dnu přechodného období a které Spojené království nemá právo po 
uplynutí přechodného období opětovně přezkoumat.8 Stejně tak platí, že připravovaná dohoda 
o budoucím partnerství by měla zavést mechanismus, který bude ve Spojeném království 
zaručovat dynamickou ochranu zeměpisných označení, označení původu nebo tradičních 
specialit podle budoucího právního rámce EU, a měla by umožňovat úzkou dvoustrannou 
spolupráci mezi Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a úřady pro duševní 
vlastnictví ve Spojeném království.

6. Budoucí dohoda by také měla obsahovat silná a vymahatelná opatření o uznávání a přísné 
ochraně práv duševního vlastnictví, např. autorského práva a práv s ním souvisejících, 
obchodních známek a průmyslových vzorů, patentů a obchodních tajemství podle platného 
i budoucího právního rámce EU. V tomto kontextu a s ohledem na skutečnost, že Spojené 
království oficiálně neodstoupilo od dohody o Jednotném patentovém soudu, by měla být 
pečlivě zvážena a posouzena možnost, že část tohoto plánovaného soudu by byla umístěna ve 
Spojeném království, které by se podílelo na vytvoření jednotného patentu EU. 

Právo obchodních společností

7. Má-li se ve Spojeném království a v EU zamezit snížení standardů a zajistit locus standi, je 
vhodné, aby budoucí dohoda obsahovala minimální společné normy pro zakládání společností 
a provozování činnosti, ochranu akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců, podávání zpráv a 
provádění auditů a pravidla transparentnosti a aby zaručovala vzájemné uznávání soudních 
rozhodnutí týkajících se restrukturalizace, úpadku nebo platební neschopnosti.

Justiční spolupráce v občanských věcech, včetně rodinného práva

8. Justiční spolupráce v občanských věcech má zásadní význam pro zajištění budoucích 
obchodních a podnikatelských vztahů mezi občany a společnostmi a zaručení právní jistoty a 
dostatečné ochrany stran při přeshraničních transakcích a jiných činnostech. S ohledem na 
tento kontext, na ochranu zájmů EU a na řádné fungování Luganské úmluvy by mělo být 
pečlivě posouzeno, zda by tato úmluva, která přebírá text základního právního předpisu EU o 
příslušnosti a uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech ve znění z roku 2007 a 

7 Viz: Posudek Soudního dvora Evropské unie 2/13 vydaný v souvislosti s přistoupením Evropské unie 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ECLI:EU:C:2014:2454, bod 184.
8 Viz: Hlava IV článek 54 „Pokračující ochrana zapsaných nebo udělených práv ve Spojeném království“.
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rozšiřuje jeho působnost na Norsko, Island a Švýcarsko, mohla být vhodným řešením v rámci 
budoucího partnerství se Spojeným královstvím a zda členské státy, které se neúčastní 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva by měly mít možnost k úmluvě přistoupit jako 
samostatné smluvní strany. Za tímto účelem by mělo být také zváženo, zda by přistoupení 
Spojeného království k luganskému systému jako nezávislé strany umožnilo EU zachovat si 
celkově vyvážené vztahy se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, nebo zda by bylo 
vhodnější zvolit jiné řešení, které by mohlo mezi oběma stranami zajistit dynamickou 
harmonizaci předpisů. V druhém případě by vnější vztahy v oblastech, které upravují právní 
předpisy EU o mezinárodním právu občanském, spadaly do výlučné pravomoci Evropské 
unie a byly by nedílnou součástí jejího právního řádu, a tedy podřízeny mechanismu řízení o 
předběžné otázce.

9. Budoucí dohoda by měla nalézt smysluplné a komplexní řešení zejména ve věcech 
manželských, ve věcech rodičovské odpovědnosti a dalších rodinných otázkách. Úmysl 
Spojeného království přistoupit k Haagské úmluvě z roku 2007 o mezinárodním vymáhání 
výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů 
je chvályhodný. Je však třeba připomenout, že EU v některých otázkách občanského práva 
zašla dále a přijala právní předpisy, které podrobněji upravují soudní příslušnost 
v občanských věcech, kolizi norem a uznávání rozsudků mezi zeměmi. V tomto kontextu by 
v budoucí dohodě měla být všechna ustanovení o vzájemné spolupráci při vymáhání 
rodinného práva založena nejen na zásadě vzájemné důvěry v justiční systémy, ale i na 
určitých ústavních zárukách a společných normách v oblasti základních práv. 

Doufám, že uvedené připomínky budou pro společný návrh usnesení Výboru pro zahraniční 
věci a Výboru pro mezinárodní obchod přínosné. 

S pozdravem

Adrián Vázquez Lázara


