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Předmět: Stav jednání Rady o nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

V květnu 2018 předložila Komise návrh nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (dále jen „nařízení“).

Parlament přijal k návrhu nařízení svůj postoj v prvním čtení v dubnu 2019 a uvedl, že je připraven 
zahájit interinstitucionální jednání. Rada o návrhu nařízení jednala na svých zasedáních, ale svůj 
postoj zatím nepřijala ani Parlament dostatečně neinformovala o tom, v jaké fázi se jednání o tomto 
nařízení momentálně nacházejí.

Parlament Radu vyzval ke smysluplnému dialogu o probíhajících jednáních a zdůraznil, že výstup 
Evropské rady nehodlá paušálně schvalovat coby „hotovou věc“, aniž by byly řádně projednány 
veškeré prvky balíčku VFR a odvětvových právních předpisů včetně uvedeného nařízení 1 .

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bychom rádi, kdyby Rada odpověděla na tyto otázky:

1. O kterých hlavních bodech nařízení se v Radě stále jedná?

2. Vzhledem k tomu, že nařízení vychází z čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské 
unie, vztahuje se na něj řádný legislativní postup. S ohledem na to, že čl. 15 odst. 1 SEU stanoví, že 
Evropská rada „nevykonává legislativní funkci“, může Rada potvrdit, že závěry Evropské rady o 
víceletém finančním rámci se nebudou zabývat věcným obsahem návrhu, a to ani tím, jaký bude 
použit rozhodovací postup, neboť by to znamenalo jasný zásah do legislativních výsad 
spolunormotvůrců?

3. Kdy hodlá Rada zahájit jednání s Parlamentem?

Předložení: 06/03/2020

Platná do: 07/06/2020

1 Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–
2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů (přijaté texty, P9_TA(2019)0032).


