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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti se domnívá, že Lisabonská smlouva pozitivně přispívá
k posilování pravomocí Parlamentu nejen v oblasti legislativy, ale i v oblasti sledování
legislativních, přenesených a prováděcích pravomocí Komise, a vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva přiznává vnitrostátním parlamentům podstatně větší 
úlohu při kontrole dodržování zásady subsidiarity, protože zavádí dva specifické 
mechanismy; v obou případech bude vnitrostátním parlamentům poskytnuta lhůta osmi 
týdnů (tuto lhůtu jim je Komise povinna poskytnout), během které se mohou vyjádřit
k legislativním návrhům; za prvé, pokud jedna třetina komor parlamentů v EU předloží 
odůvodněné stanovisko, ve kterém bude uvedeno, že daný legislativní návrh není
v souladu se zásadou subsidiarity, Komise bude muset tento návrh znovu přezkoumat; za 
druhé, jestliže většina komor parlamentů v Unii předloží odůvodněné stanovisko, ve 
kterém se vysloví proti návrhu legislativního aktu z toho důvodu, že návrh není v souladu 
se zásadou subsidiarity, Evropský parlament a Rada o tom budou muset hlasovat, dříve 
než se Parlament k této problematice vysloví v prvním čtení;

2. domnívá se – s vědomím, že se ihned poté, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, 
budou ustanovení protokolu o subsidiaritě vztahovat na nové legislativní návrhy – že
v jednacím řádu Parlamentu musí být zakotven vhodný vnitřní postup, který Parlamentu 
umožní se rychle a účinně vyslovit k otázce subsidiarity a který zajistí, že odůvodněná 
stanoviska vnitrostátních parlamentů budou řádně zvážena bez zbytečného prodlení 
legislativního procesu;

3. zdůrazňuje, že dodržování zásady subsidiarity podle právních předpisů Společenství
v souladu s článkem 35 spadá v současné době do jeho příslušnosti, a domnívá se, že 
zvláštní postup zabývající se subsidiaritou by mohl v případě, že se většina národních 
parlamentů vysloví proti návrhu Komise, spočívat v tom, že Výbor pro právní záležitosti 
na plenárním zasedání předloží zvláštní návrh týkající se dodržování zásady subsidiarity, 
dříve než je legislativní návrh postoupen výboru pro první čtení v Parlamentu;

4. upozorňuje na to, že Lisabonská smlouva obsahuje nový právní základ pro 
spolurozhodování v oblasti práv duševního vlastnictví, pro které článek 118 Smlouvy
o fungování Evropské unie stanoví: „V rámci vytvoření nebo fungování vnitřního trhu 
přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření o vytvoření 
evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního 
vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, 
koordinaci a kontrolu na úrovni Unie“; lituje skutečnosti, že pokud jde o pravidla pro 
používání jazyků ve vztahu k právům duševního vlastnictví, byla jako rozhodovací postup 
zachována jednomyslnost a pouhá konzultace s Parlamentem;

5. domnívá se, že Komise by měla využít nového právního základu a znovu navrhnout 
vytvoření patentu Společenství a doplnit a posílit evropské právní předpisy týkající se 
práv duševního vlastnictví;

6. vítá nový právní základ stanovený ve článku 298 Smlouvy o fungování EU, podle kterého 
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„při plnění svých úkolů se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, 
efektivní a nezávislou evropskou správu“, neboť Unii poskytuje podklad pro nařízení
o správním právu procesním;

7. domnívá se, že takové nařízení by mělo být připraveno co nejdříve, a vyjadřuje svůj záměr 
zvážit podobu, kterou by nařízení s ohledem na různé právní tradice členských států mělo 
přijmout ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost;

8. upozorňuje na to, že nová ustanovení Smlouvy týkající se justiční spolupráce
v občanských a trestních věcech obsahují právní základ pro přijetí opatření na podporu 
vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců; je toho názoru, že by taková opatření, která 
mají být přijata postupem spolurozhodování a mohou zahrnovat sbližování právních 
předpisů a nařízení členských států, měla být považována za naléhavý úkol vzhledem ke 
znepokojení vyjádřenému v posledních zprávách Výboru pro právní záležitosti;

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že další významný pokrok v oblasti justiční 
spolupráce v občanských věcech zůstane nadále závažně omezen tím, že tato spolupráce 
se podle článku 81 Smlouvy o fungování Evropské unie týká pouze „věcí s mezinárodním 
prvkem“;

10. vítá nový postup pro jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora
a Tribunálu, jež stanoví článek 255 Smlouvy o fungování EU, podle kterého má výbor 
skládající se ze sedmi odborníků, z nichž jeden je navržen Evropským parlamentem, vydat 
stanovisko ke vhodnosti kandidátů na tyto funkce před jejich jmenováním vládami 
členských států; domnívá se, že v jednacím řádu Parlamentu musí být zakotven zvláštní 
postup pro jmenování tohoto člena výboru na základě rozhodnutí, které bude na plenárním 
zasedání přijato při zohlednění stanoviska příslušného výboru;

11. domnívá se, že nová ustanovení o právních aktech a hierarchie norem, především tvorba 
aktů v přenesené pravomoci, budou rozhodujícím způsobem přispívat ke kvalitě právních 
předpisů Unie; považuje za nezbytné, aby se instituce dohodly na standardním znění, které 
by mohlo být opakovaně používáno v legislativních návrzích, aby se usnadnilo používání 
ustanovení o aktech v přenesené pravomoci; dále se domnívá, že je nezbytné přistoupit co 
nejdříve k přijetí nařízení o prováděcích aktech podle článku 291 Smlouvy o fungování 
EU postupem spolurozhodování;

12. ačkoli si výbor uvědomuje, že přizpůsobit vše nové smlouvě bude vyžadovat nějaký čas, 
domnívá se, že proces harmonizace acquis s nedávným rozhodnutím o projednávání ve 
výborech musí být nezbytně dokončen dříve, než Lisabonská smlouva vstoupí v platnost; 
je toho názoru, že nová harmonizace, jež bude přihlížet k aktům v přenesené pravomoci, 
je složitější než současný proces a musí být provedena teprve poté, co nová smlouva 
vstoupí v platnost, a dále výbor věří, že Komise za tímto účelem předloží nezbytné
návrhy; upozorňuje na to, že ačkoli definice aktů v přenesené pravomoci je podobná 
koncepci „kvazilegislativních“ aktů, které podléhají regulativnímu postupu s kontrolou, 
nemohou být tyto dvě koncepce považovány za stejné, a proto se domnívá, že právě 
probíhající proces harmonizace nemůže být do budoucna považován za precedentní;

13. vyjadřuje znepokojení nad značným množstvím postupů kodifikací, které čekají na své 
přijetí Radou, jež bude muset znásobit své úsilí, pokud mají být kodifikované akty přijaty 

Adlib Express Watermark



AD\731983CS.doc 5/6 PE405.918v03-00

CS

dříve, než nová smlouva vstoupí v platnost;

14. vítá skutečnost, že se na služební řád úředníků bude i nadále vztahovat postup 
spolurozhodování, což Parlamentu umožní podílet se na úpravě služebního řádu stejnou 
měrou jako Rada; domnívá se, že to bude mít význam především pro budoucí statut 
asistentů poslanců, který se Parlament rozhodl podpořit a provést.
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