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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá rozšíření postupu spolurozhodování na společnou zemědělskou politiku (SZP);

2. je přesvědčen, že zavedení řádného legislativního postupu, tj. spolurozhodování, v oblasti 
SZP posiluje demokratickou odpovědnost Evropské unie, neboť Evropský parlament, 
který zastupuje občany EU, se bude spolupodílet na tvorbě právních předpisů se stejnými 
pravomocemi jako Rada, jež zastupuje členské státy; 

3. vyslovuje politování nad tím, že cíle SZP (jež jsou stanoveny v článcích 33 a 34 Smlouvy 
o ES) nebyly změněny Lisabonskou smlouvou a že tyto cíle zůstávají shodné s cíli, které 
byly stanoveny pro původní společnou zemědělskou politiku; je toho názoru, 
že ustanovení týkající se zemědělství by měla být aktualizována s přihlédnutím k současné 
situaci (zavedení druhého pilíře, rozvoj venkova, kvalita, dobré životní podmínky zvířat 
a životní prostředí);

4. zdůrazňuje, že Parlament musí zajistit, aby byla ustanovení nezbytná pro dosažení cílů 
SZP zanesena do legislativních aktů a aby je nepřijímala sama Rada, nebo Komise 
na základě svých pravomocí týkajících se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
předpisů.

5. zdůrazňuje, že všechny současné právní předpisy přijaté Radou na základě článků 36 a 37 
Smlouvy o ES budou nově spadat pod čl. 37 odst. 2, tj. spolurozhodování; především se 
jedná o čtyři hlavní průřezové texty v oblasti zemědělství (jednotná společná organizace 
trhu, nařízení o přímých platbách, nařízení o rozvoji venkova a financování SZP); právní 
předpisy o kvalitě, ekologickém zemědělství a podpoře budou také spadat do oblasti 
působnosti čl. 37 odst. 2;

6. je přesvědčen, že čl. 37 odst. 3 neposkytuje samostatnou pravomoc; zdůrazňuje, že je 
třeba přijmout postupem spolurozhodování akt na základě čl. 37 odst. 2, který stanoví, zda 
a jak může Rada využít svých pravomocí vyplývajících z čl. 37 odst. 3;

7. vyslovuje politování nad tím, že opatření zmiňovaná v čl. 37 odst. 3, na něž se původně 
uplatňoval konzultační postup, mohou být nyní přijímána Radou, aniž by Rada musela 
konzultovat Parlament;

8. je toho názoru, že na základě čl. 37 odst. 3 by nemohl být schválen již žádný existující akt 
Rady, a považuje tudíž oblast působnosti tohoto odstavce za neexistující a jeho případné 
uplatňování za nemožné;

9. bere na vědomí, že již uzavřené postupy projednávané ve výborech na základě článku 202 
Smlouvy o ES budou zrušeny; zdůrazňuje klíčovou úlohu Parlamentu při formulování 
nového rámce postupu projednávání ve výborech podle článku 249C (tj. schvalováním 
aktů v souladu s řádným legislativním postupem), zvláště pak s ohledem na úlohu výborů 
v oblasti zemědělství;
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10. zdůrazňuje, že je třeba posílit vztahy a nastolit hlubší a pravidelnější debaty s národními 
parlamenty, vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva stanovila v čl. 3B odst. 3 kontrolu 
dodržování zásady subsidiarity národními parlamenty. 
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