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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Komise po přezkoumání připravovaných legislativních předpisů 
zvažuje stáhnout 68 návrhů, které považuje za neslučitelné s lisabonskými cíli nebo se 
zásadami lepší tvorby právních předpisů, 

B. vzhledem k tomu, že stažení čtyř návrhů, které se týkají statutu Evropské asociace, statutu 
Evropské společnosti vzájemné pomoci a účasti zaměstnanců v těchto sdruženích, není 
možné ve světle principů tvorby lepších právních předpisů ospravedlnit, protože zmíněné 
návrhy ve skutečnosti usilují o zlepšení právního prostředí v zájmu evropských občanů, a 
proto nemohou být v žádném případě chápány jako zbytečné byrokratické zatížení,

C. vzhledem k tomu, že pokud Rada neučinila rozhodnutí, Komisi se obecně přiznává právo 
na stažení připravovaných legislativních předpisů v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy 
o ES, a vzhledem k tomu, že v rámci postupu spolurozhodování toto ustanovení 
umožňuje takovéto stažení návrhu, pokud v Evropském parlamentu není ukončeno první 
čtení a „zpečetěno“ přijetím společného postoje Radou, 

D. vzhledem k tomu, že ačkoli byl čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES původně vypracován pro 
postup konzultace, je třeba jej vykládat v duchu článku 251 Smlouvy, a vzhledem k tomu, 
že z tohoto důvodu nemůže v žádném případě oslabit pozici Evropského parlamentu 
v rámci rozhodovacího procesu, 

E. vzhledem k tomu, že vždy, když je společný postoj přijat v prvním čtení, má Komise 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky Smlouvy možnost pouze 
informovat Evropský parlament o svém postoji, a vzhledem k tomu, že bude-li tento 
společný postoj následně Parlamentem změněn, může Komise v souladu s ustanovením 
čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) pouze vydat stanovisko; je tedy zřejmé, že 
Komise již není „vlastníkem“ svých návrhů a nemůže je libovolně stahovat,

F. vzhledem k tomu, že v každém případě zásada skutečné spolupráce podle ustanovení článku 
10 Smlouvy o ES umožňuje Komisi stáhnout své návrhy pouze tehdy, pokud tím není 
dotčena úloha a pravomoci Evropského parlamentu coby demokratického rozhodovacího 
orgánu, 

1. domnívá se, že ačkoli v rámci postupu spolurozhodování může Komise z právního hlediska 
své návrhy stáhnout, dokud Rada nepřijme společný postoj, avšak všechna stažení musí být 
vždy slučitelná se zásadou skutečné spolupráce stanovené v článku 10 Smlouvy o ES tak, 
jak se uplatňuje mezi orgány EU;

2. vyzývá Komisi, aby dodržovala zásadu skutečné spolupráce vždy, když Evropský parlament 
v souladu s článkem 55 jednacího řádu požádá Komisi o stažení jejích návrhů;

3. domnívá se, že po přijetí společného stanoviska Smlouva neumožňuje, aby Komise stáhla 
svůj legislativní návrh, a dále se domnívá, že se toto omezení konkrétně týká balíčku 
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připravovaných předpisů uvedených v příloze sdělení Komise KOM(2005)0462;

4. vyzývá Komisi, aby konzultovala s Evropským parlamentem každý z návrhů, které má 
Komise v úmyslu stáhnout, a aby stanovisko Parlamentu plně zohlednila; vyzývá Komisi, 
aby v každém případě přistupovala k Parlamentu a Radě rovným způsobem;

5. vyzývá Komisi, aby využívala svého práva na stažení návrhů k dosažení většího souladu 
připravovaných předpisů se zásadami „lepší tvorby právních předpisů“ a s lisabonskými 
cíli, jako je vyšší zaměstnanost, sociální zabezpečení, hospodářský růst a zjednodušení 
administrativní zátěže; 

6. vyjadřuje své politování nad skutečností, že Komise již rozhodla o stažení následujících 
návrhů:

a) návrh nařízení o statutu evropského sdružení (COD/1991/0386)1,
b) návrh směrnice, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení 
zaměstnanců (COD/1991/0387)2,
c) návrh nařízení o statutu evropských vzájemných pojišťovacích spolků 
(COD/1991/0390)3 a 
d) návrh směrnice, kterou se doplňuje statut evropských vzájemných pojišťovacích 
spolků s ohledem na zapojení zaměstnanců (COD/1991/0391)4.

  
1  Úř.věst. C 99, 21.4.1992, s. 1
2  Úř.věst. C 99, 21.4.1992, s. 14
3  Úř.věst. C 99, 21.4.1992, s. 40
4  Úř.věst. C 99, 21.4.1992, s. 57
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