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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přijetí společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování
(2005/2125(ACI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 251 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 1999 týkající se společného prohlášení o 
praktických opatřeních pro nový postup spolurozhodování1,

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. března 2007,

– s ohledem na pozměněný návrh společného prohlášení o praktických opatřeních pro 
postup spolurozhodování (dále jen „revidované prohlášení“),

– s ohledem na čl. 120 odst. 1 jednacího řádu a bod XVIII odst. 4 přílohy VI jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že stále širší uplatňování postupu spolurozhodování zvyšuje jeho 
význam v zákonodárném procesu EU a vede ke změně v povaze interinstitucionálních 
vztahů mezi Parlamentem, Radou a Komisí,

B. vzhledem ke snaze Parlamentu, Rady a Komise učinit zákonodárství EU 
transparentnějším, koordinovanějším, účinnějším a demokratičtějším,

C. vzhledem k tomu, že ačkoli se společné prohlášení o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování z roku 1999 osvědčilo, některé praktické změny jeho uplatňování, které 
byly postupem času zavedeny, ukázaly, že uvedené prohlášení je třeba pozměnit,

D. vzhledem k tomu, že rozšiřováním Evropské unie vznikla nutnost zefektivnit postupy a 
optimalizovat zdroje,

E. vzhledem k tomu, že revidované prohlášení těmto očekáváním odpovídá a umožňuje 
konstruktivní a pružný rozvoj budoucí interinstitucionální spolupráce,

F. vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohody a rámcové dohody mají značné důsledky, 
a že je tudíž zásadní, aby k nim byl usnadněn přístup a aby byla zajištěna transparentnost 
společným zveřejněním všech dohod v příloze jednacího řádu Evropského parlamentu,

1. opět potvrzuje svou věrnost zásadám transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti a potřebu 
zaměřit se na zjednodušení zákonodárného procesu EU, přičemž je třeba respektovat 
právní řád Evropské unie;

2. vítá revidované prohlášení, které zlepšuje jak strukturu, tak obsah prohlášení z roku 1999, 
neboť přidává několik významných ustanovení, která dokument uvádějí v soulad 

  
1 Úř. věst. C 279 ze dne 1.10.1999, s. 229.
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s osvědčenými postupy, a které si klade za cíl posílit spolupráci všech tří orgánů 
s ohledem na zvýšení účinnosti a kvality právních předpisů EU;

3. obzvláště vítá následující zlepšení, která revidované prohlášení obsahuje:

a) nová ustanovení týkající se přítomnosti zástupců předsednictví Rady na schůzích 
parlamentních výborů a ta ustanovení, která se týkají žádostí o informace ohledně 
postoje Rady, která společně tvoří krok směrem k dosažení cíle, jímž je zlepšení 
dialogu mezi oběma zákonodárnými složkami;

b) uznání stávající praxe dokončování dohod, kterých bylo dosaženo v rámci 
neformálních jednání mezi orgány, výměnou dopisů;

c) potvrzení zásady, že s ohledem na právně-jazykovou revizi rovnocenně spolupracují 
útvary Parlamentu a Rady;

(d) dosažení dohody o tom, aby byly významné schválené texty podepisovány pokud 
možno společně během slavnostního ceremoniálu za přítomnosti sdělovacích 
prostředků, jakož i o společných tiskových zprávách a konferencích, na kterých bude 
oznamován úspěšný výsledek příslušné činnosti;

4. je přesvědčen, že revidované prohlášení dále zvýší transparentnost a veřejnou 
odpovědnost za legislativní činnost v rámci postupu spolurozhodování;

5. schvaluje revidované prohlášení, které je přiloženo k tomuto rozhodnutí, a rozhoduje, že 
bude revidované prohlášení tvořit přílohu jeho jednacího řádu; vyzývá ke zveřejnění 
revidovaného prohlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kontext

Návrh revidovaného společného prohlášení o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování je již třetí interinstitucionální dohodou uzavřenou na toto téma mezi 
Evropských parlamentem, Radou a Komisí. 

Ode dne 1. července 1987, kdy vstoupil v platnost Jednotný evropský akt a zavedl postup 
spolupráce, byla zákonodárná role Parlamentu neustále posilována a jeho vztahy s ostatními 
orgány byly stále užší.

Po zavedení postupu spolurozhodování Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 byla vyjednána 
interinstitucionální dohoda, která dále upřesňovala fungování dohodovacího výboru, avšak 
nezahrnovala další aspekty spolurozhodování.

Amsterodamská smlouva, která nabyla platnosti v roce 1999, situaci dále změnila, protože 
výrazně rozšířila oblasti, ve kterých se postup spolurozhodování uplatňuje, a provedla 
reformu původního postupu spolurozhodování, obzvláště umožněním dohody mezi 
Parlamentem a Radou v prvním čtení a také racionalizací dalších stadií tohoto postupu.

V návaznosti na Amsterodamskou smlouvu byla v roce 1999 přijata nová interinstitucionální 
dohoda – Společné prohlášení o praktických opatřeních pro nový postup spolurozhodování. 
Společné prohlášení se osvědčilo; některé praktické změny jeho uplatňování, které byly 
postupem času zavedeny, nicméně ukázaly, že uvedené prohlášení je třeba pozměnit.

Dne 30. června 2005 jmenovala Konference předsedů pět členů Evropského parlamentu –
pana Vidala-Quadrase, pana Trakatellise, paní Rothovou-Behrendtovou, pana Daula a pana 
Leinena –, kteří budou Parlament zastupovat v rámci jednání o pozměnění společného 
prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování.

Příprava na revizi formou řady schůzí zástupců tří orgánů jak na politické, tak na 
administrativní úrovni, začala v prosinci 2005. Stanoviska Rady i Komise se výrazně vyvíjela 
a umožnila dosažení kompromisu s Parlamentem. Konečné dohody bylo dosaženo dne 
13. prosince 2006 a byla podpořena Konferencí předsedů na její schůzi dne 8. března 2007.

Navrhované revidované prohlášení zlepší fungování postupu spolurozhodování a pomůže také 
usnadnit budoucí interinstitucionální spolupráci konstruktivním a pružným způsobem. Text 
prohlášení byl upraven tak, aby zohledňoval praktický vývoj postupu spolurozhodování, a je 
také v souladu se snahami Parlamentu, Rady a Komise učinit zákonodárství EU 
transparentnějším, koordinovanějším, účinnějším a demokratičtějším. 

Zhodnocení textu

Struktura textu se zlepšila a text nyní uvádí užitečná doplňující vysvětlení, která jsou založena 
na základních ustanoveních prohlášení z roku 1999, což je krokem vpřed v interinstitucionální 
spolupráci.
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ODDÍL O OBECNÝCH ZÁSADÁCH

Nový oddíl o obecných zásadách upřesňuje rozsah, cíle a zásady, na jejichž základě 
prohlášení spočívá, a nahrazuje původní název „Preambule“; nový název tohoto oddílu tak 
lépe odráží jeho rozšířený obsah. Revidovaný text prohlášení z roku 1999 odráží praktický 
vývoj interinstitucionální spolupráce v průběhu celého postupu spolurozhodování, což se také 
projevuje ve formulaci úvodního oddílu.

Odkaz na interinstitucionální dohodu z roku 2003 o „zdokonalení tvorby právních předpisů“, 
jejímž doplňkem je prohlášení o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování, je 
dalším zdokonalením starého textu, protože opět potvrzuje závazek evropských institucí vůči 
zásadám transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti, jakož i potřebu zaměřit se na 
zjednodušující návrhy, které zároveň respektují právní řád Evropské unie (bod 3).

V této souvislosti je významné, že důležitost sladění stanovisek všech tří orgánů v raném 
stadiu postupu byla do textu prohlášení přidána s cílem zvýšit účinnost rozhodovacího 
procesu (bod 4).

Body týkající se interinstitucionálních kontaktů a koordinace pracovních harmonogramů byly 
přesunuty z oddílu o prvním čtení do oddílu o obecných zásadách, čímž je zohledněn fakt, že 
by se měly uplatňovat ve všech stadiích postupu spolurozhodování (bod 5).

Stanovení orientačního harmonogramu pro jednotlivá stadia postupu, jak jej navrhuje nový 
bod prohlášení, je v souladu s celkovým cílem zvýšení účinnosti a včasnosti rozhodování a je 
již obsaženo v interinstitucionální dohodě o „zdokonalení tvorby právních předpisů“ (bod 6).

Revidovaný text se výslovně zmiňuje o třístranných jednáních za účelem potvrzení jejich 
praktické hodnoty v průběhu procesu hledání dohody během raných stadií postupu 
spolurozhodování a podpoření jejich dalšího využívání. Nové prohlášení stanoví hlavní 
zásady jejich organizování a navrhuje, aby byla oznamována předem (body 7, 8 a 9).

Nový bod týkající se přítomnosti zástupců předsednictví Rady na schůzích parlamentních 
výborů a žádostí o informace ohledně postoje Rady, tvoří první krok k dosažení cíle 
Parlamentu, jímž je vylepšení dialogu mezi oběma zákonodárnými složkami (bod 10). Ačkoli 
nejde tento odstavec tak daleko jako původní návrh Parlamentu, je přijatelný jakožto součást 
celkového kompromisu, protože ve srovnání s interinstitucionální dohodou o „zdokonalení 
tvorby právních předpisů“ představuje určité zlepšení.

PRVNÍ ČTENÍ

Pokud jde o strukturu, je inovativním prvkem revidovaného textu rozdělení původního 
oddílu I (PRVNÍ ČTENÍ) do dvou pododdílů: „Dohoda v prvním čtení v Evropském 
parlamentu“ a „Dohoda ve stadiu společného postoje Rady“. Toto rozdělení odpovídá dvěma 
možnostem, které stanoví článek 251 Smlouvy o ES pro rané uzavření postupu 
spolurozhodování v prvním čtení.

Revidované prohlášení uznává praxi neformálních jednání mezi orgány a dokončování dohod, 
kterých bylo dosaženo v průběhu takových jednání, výměnou dopisů.
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DRUHÉ ČTENÍ

Na rozdíl od předchozího oddílu (PRVNÍ ČTENÍ) má tento oddíl (DRUHÉ ČTENÍ) pouze 
jeden pododdíl, následující po úvodních připomínkách: „Dohoda ve druhém čtení v 
Evropském parlamentu“.

Bod 20 zavádí zásadu konzultace za účelem stanovení oboustranně přijatelného termínu pro 
předání společných postojů. Ačkoliv je znění tohoto textu méně závazné než znění navržené 
Parlamentem, je považováno za přijatelné jakožto součást celkového kompromisu. I ve své 
současné podobě ukazuje toto nové ustanovení, že je Rada připravena vzít v potaz pracovní 
harmonogram Parlamentu při stanovování data předání společného postoje. 

Bod 21 poddílu nazvaného „Dohoda ve druhém čtení v Evropském parlamentu“ nyní odráží 
již zavedenou a centrálnější úlohu interinstitucionálních kontaktů a za účelem urychlení 
celého postupu stanoví základní časový rámec pro jejich pokračování (tj. v okamžiku předání 
společného postoje Parlamentu). 

Jako je tomu i v případě pododdílu „Dohoda ve stadiu společného postoje Rady“ (bod 18) 
předchozího oddílu, je za cílem formálně uznat osvědčený postup výměny dopisů pro 
dokončování dohod, jichž bylo dosaženo neformálními jednáním, vložen zvláštní bod 
(bod 23). 

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

Na začátku tohoto oddílu prohlášení (DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ) jsou přidány dva nové body. 
V souladu s osvědčenými postupy, které se postupem času vyvinuly, je navrženo, aby byla 
uspořádána třístranná jednání, ihned jakmile se ukáže, že ve druhém čtení nelze dosáhnout 
dohody. Tyto schůze s cílem připravit půdu pro dosažení dohody budou pokračovat během 
celého dohodovacího řízení (body 24 a 25).

Za účelem vyjasnění této otázky je k bodu 29 přidána věta, která stanoví kritéria pro společné 
určení termínů a pořadů jednání schůzí dohodovacího výboru jejich spolupředsedy (předseda 
Parlamentu a předseda Rady).

Bod 30 potvrzuje praxi spolupředsedů dohodovacího výboru zařadit na pořad jednání 
rozhodování v několika nekontroverzních záležitostech („body A“) bez rozpravy, čímž se 
postup stane pružnějším.

Bod 32 nyní potvrzuje zásadu rovného sdílení technického zázemí Parlamentu a Rady. 

Na základě bodu 33 bylo stanovisko Komise ke společnému postoji Rady a k pozměňovacím 
návrhům Parlamentu přidáno k seznamu dokumentů, které budou výboru zpřístupněny. 
Bod 33 dále vysvětluje, že společný pracovní dokument delegací Parlamentu a Rady je 
potřebný s cílem snadno identifikovat klíčové body a účinněji se jim věnovat. Lhůta pro 
vydání stanoviska Komise je navíc prodloužena ze dvou na tři týdny ode dne, kdy úřední 
cestou obdrží výsledky hlasování v Parlamentu, čímž je stanoven realističtější časový rámec.
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Bod 36 potvrzuje zásadu, podle které by měla být právně-jazyková finalizace provedena před 
formálním schválením navrhovaných textů oběma spolupředsedy, ale umožňuje také, aby byl 
ve výjimečných případech návrh společného textu předložen oběma spolupředsedům 
dohodovacího výboru před právně-jazykovou finalizací, jestliže je to nutné s ohledem na 
dodržení přesných lhůt stanovených ve článku 251 Smlouvy o ES. 

Bod 37 začleňuje nové ustanovení, jež stanoví, že pracovní dokumenty, které byly použity 
během dohodovacího řízení, budou uloženy a zpřístupněny v rejstříku každého dotčeného 
orgánu po ukončení řízení. Toto ustanovení napomáhá zvýšené transparentnosti 
rozhodovacího procesu.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Bod 40 tohoto oddílu (OBECNÁ USTANOVENÍ) potvrzuje zásadu, že s ohledem na právně-
jazykovou finalizaci rovnocenně spolupracují útvary Parlamentu a Rady. Bod 41 výslovně 
zakazuje jakékoli změny textu, o kterém již bylo dosaženo dohody, bez souhlasu zástupců 
Parlamentu i Rady na příslušné úrovni.

Ustanovení bodu 42, které stanoví, že finalizace schválených textů musí být provedena při 
řádném zohlednění rozdílných postupů obou zákonodárných orgánů, je dalším zdokonalením 
prohlášení. Za účelem zabránění veškerého zneužití tohoto postupu nemohou orgány využít 
lhůty pro právně-jazykovou finalizaci aktů k opětovnému otevření diskuze o obsahových 
otázkách. 

Aby byla zdokonalena koherence dokumentů, bod 43 stanoví, že se orgány dohodnou na 
společném předložení textů, a bod 44 stanoví, že se budou orgány pokud možno snažit 
používat v aktech vzájemně přijatelná standardní ustanovení (zejména s ohledem na 
ustanovení o prováděcích pravomocích, vstup v platnost, provedení a používání aktů a 
dodržování práva Komise podávat legislativní návrhy). 

S ohledem na podporu transparentnosti a zamezení nevyváženým jednostranným prohlášením 
se orgány dohodly na tom, aby pokud možno byly vydávány společné tiskové zprávy a 
pořádány společné konference, na kterých bude oznamován úspěšný výsledek jejich činnosti 
(bod 45). V této souvislosti bod 47 nyní stanoví, že významné schválené texty budou 
podepisovány společně jednou za měsíc během slavnostního ceremoniálu za přítomnosti 
sdělovacích prostředků. Předsedové obou orgánů navíc obdrží texty k podpisu každý ve svém 
jazyce.

Bod 48 byl pozměněn tak, aby se vyjasnilo kdy mají být schválené legislativní texty 
zveřejněny v Úředním věstníku, a stanoví, že standardní časový rámec je dva měsíce ode dne 
přijetí legislativního aktu Evropským parlamentem a Radou.

Bod 49 vyjasňuje postup pro případ písařských nebo zjevných chyb zjištěných ve znění textů 
jak před jejich přijetím, tak po něm.

Závěrem lze říci, že revidované prohlášení, které bylo Parlamentu předloženo ke schválení, 
zlepšuje jak strukturu, tak obsah prohlášení z roku 1999, neboť přidává několik významných 
ustanovení, která dokument přizpůsobují osvědčeným postupům a která si kladou za cíl posílit 
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spolupráci všech tří orgánů s ohledem na zvýšení účinnosti a kvality právních předpisů EU.


