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Vážený pane předsedo, 
 
Lisabonská smlouva, jež dnes vstupuje v platnost, představuje významný krok vpřed, co se 
týče role vnitrostátních parlamentů v činnosti Evropské unie. Tato nová Smlouva poprvé 
jasně vyhlašuje, že „vnitrostátní parlamenty aktivně přispívají k dobrému fungování 
Unie“, čímž uznává jejich zásadní význam pro demokratické uspořádání EU. Tento 
přístup je ve Smlouvě zdůrazněn prostřednictvím řady specifických opatření, jež povedou 
k posílení role vnitrostátních parlamentů.  
 
Jsme přesvědčeni o tom, že role 40 parlamentních komor přispěje ke zvýšení 
demokratičnosti a transparentnosti Evropské unie. Jak víte, tato Komise byla vždy velkým 
zastáncem posílení role vnitrostátních parlamentů. Od roku 2004, kdy jsme se ujali 
funkce, jsme spolu se svými kolegy uspořádali více než 500 schůzek s vnitrostátními 
parlamenty a jejich zástupci. V roce 2006 jsme za účelem vytvoření zvláštního kanálu pro 
komunikaci mezi Komisí a vnitrostátními parlamenty ustavili mechanismus politického 
dialogu. Jsme rádi, že tento mechanismus vyvolal nadšenou odezvu vnitrostátních 
parlamentů.  
 
Nyní Komise zavádí opatření, jež jsou nezbytná pro provádění zásadních ustanovení nové 
Smlouvy, zejména článků 70, 85, 88 a 352 Smlouvy o fungování Unie, stejně jako částí 
protokolů č. 1 a 2, za něž je Komise především zodpovědná. Nový mechanismus, jenž 
dává vnitrostátním parlamentům zvláštní úlohu při kontrole dodržování zásady 
subsidiarity, je mimořádně významný.  
 
Předně bychom rádi zdůraznili, že Komise vnímá tento mechanismus jako součást svých 
širších politických vztahů s vnitrostátními parlamenty a domnívá se, že jej bude třeba 
uplatňovat souběžně s politickým dialogem, který bude samozřejmě v budoucnu 
pokračovat. Jedná se o vítanou příležitost zlepšit formulování politik a efektivnost 
uplatňování této ústřední zásady Smlouvy.  
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Komise je odhodlána vytvořit mechanismus fungující průhledným a efektivním způsobem. 
Jsme rádi, že se vnitrostátní parlamenty zapojily do vytváření kontaktů v rámci COSAC 
a dalších fór, jimž připisujeme velký význam. Zjišťujeme, jakými cestami tohoto cíle 
nejlépe dosáhnout; v přiloženém dokumentu jsou uvedeny postupy, jež zavedeme pro to, 
aby tento systém mohl začít fungovat, jakmile budou přijaty první návrhy spadající do 
rámce tohoto mechanismu. Může se samozřejmě stát, že se tyto postupy budou muset 
v budoucnu upravit na základě praktických zkušeností, jež získáme během následujících 
měsíců.  
 
Jsme přesvědčeni, že Smlouva otevírá dveře dalšímu prohlubování aktivní a konstruktivní 
role vnitrostátních parlamentů při vypracovávání evropských politik, a těšíme se na 
zintenzivnění našich kontaktů a výměn a rozvíjení našeho politického partnerství. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso        Margot Wallström 
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Příloha 
 
 
 

PRAKTICKÁ OPATŘENÍ PRO ČINNOST MECHANISMU PRO KONTROLU DODRŽOVÁNÍ 
ZÁSADY SUBSIDIARITY PODLE PROTOKOLU Č. 2 LISABONSKÉ SMLOUVY 

 
 
Aby mohl tento mechanismus hladce fungovat, je třeba se dohodnout se všemi 
parlamentními komorami o některých praktických záležitostech.  

• Rádi bychom Vás požádali o vyjádření, v jakém jazyce má Komise Vaší 
parlamentní komoře zasílat své dokumenty a na jakou elektronickou adresu, 
pokud možno do e-mailové schránky zřízené k tomuto účelu.  

• Dále bychom ocenili informaci o tom, jakým způsobem zajistit, aby odůvodněná 
stanoviska zasílaná Komisi představovala pevné stanovisko Vaší parlamentní 
komory. 

 
 

Zasílání písemností: 
 
Všechny podklady pro konzultace a návrhy právních předpisů bude Komise zasílat 
elektronickou cestou vnitrostátním parlamentům současně s jejich zasíláním 
Evropskému parlamentu a/nebo Radě. Kopie těchto sdělení budou zaslány do 
databáze IPEX. Různé jazykové verze požadované příslušnými komorami budou 
posílány postupně, podle své dostupnosti.  
 
Návrhy právních předpisů spadající do rámce mechanismu pro kontrolu subsidiarity, 
tj. všechny návrhy právních předpisů v oblasti sdílené pravomoci, budou provázeny 
dopisem o předání („lettre de saisine“), který bude výslovně zmiňovat postup 
uvedený v protokolu č. 2 a který určí příslušnou lhůtu.  
 
Vždy na konci týdne Komise pošle přehled dokumentů zaslaných všem vnitrostátním 
parlamentům v průběhu daného týdne. Kopii těchto přehledů zašle Komise pro 
informaci Evropskému parlamentu, Radě a do databáze IPEX. Pokud vnitrostátní 
parlament zjistí, že neobdržel všechny dokumenty uvedené v přehledu, měl by o tom 
okamžitě informovat Komisi, jež mu poté příslušný dokument znovu zašle. Pokud 
žádný vnitrostátní parlament do tří pracovních dnů nezareaguje, bude se Komise 
domnívat, že všechny dokumenty uvedené v týdenním přehledu byly řádně obdrženy. 
Tento týdenní přehled dokumentů by měl nahradit potvrzení o přijetí vydávaná 
individuálně ke každému dokumentu zaslanému Komisí.  
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Lhůty 
 
Předáním lettre de saisine, jenž bude odeslán současně s předáním poslední jazykové 
verze příslušného dokumentu, začíná běžet osmitýdenní lhůta. O předání těchto 
lettres de saisine budou v týž den informovány Evropský parlament, Rada a IPEX.  

 
Pokud by skutečnost, že některý vnitrostátní parlament neobdržel určitý dokument, 
měla vliv na lhůtu uvedenou v protokolu č. 2, určí Komise s přihlédnutím k danému 
zpožděnínovou lhůtu ad hoc a daný parlament o tom příslušným způsobem informuje. 
Pro všechny ostatní vnitrostátní parlamenty bude platit původní lhůta.  
 
Komise se domnívá, že vzhledem k letní přestávce v činnosti vnitrostátních 
parlamentů by při určování lhůty uvedené v protokolu č. 2 neměl být brán v úvahu 
měsíc srpen. V lettre de saisine bude systematicky uváděna zvláštní zmínka v tomto 
smyslu.  
 
 
Rozsah stanovisek vnitrostátních parlamentů 
 
Mechanismus pro kontrolu subsidiarity se bude uplatňovat souběžně s politickým 
dialogem, jenž pokrývá nejen otázku souladu se zásadou subsidiarity, ale i všechny 
aspekty dokumentů předávaných vnitrostátním parlamentům. Proto Komise 
vnitrostátní parlamenty vyzývá, aby ve svých stanoviscích pokud možno rozlišovaly 
mezi aspekty subsidiarity a připomínkami k podstatě návrhu a aby hodnocení souladu 
návrhu se zásadou subsidiarity formulovaly co nejjasněji. Komise však samozřejmě 
plně chápe, že si každý vnitrostátní parlament vybere svůj vlastní způsob práce 
i podobu, v jaké bude svá odůvodněná stanoviska Komisi zasílat.  
 
 
Mezní počet hlasů 
 
Komise dávala vždy přednost politickému výkladu stanovisek vnitrostátních 
parlamentů, a proto bude všechna odůvodněná stanoviska obsahující námitky ohledně 
shody legislativního návrhu se zásadou subsidiarity vztahovat k meznímu počtu hlasů 
uvedenému ve Smlouvě, a to i v případě, že různá odůvodněná stanoviska poukazující 
na nesoulad se zásadou subsidiarity budou motivována rozdílně nebo budou 
odkazovat k různým ustanovením návrhu.  
 
Všechna zaslaná záporná stanoviska Komise posoudí ve lhůtě osmi týdnů 
a zkontroluje, jestli bylo mezního počtu dosaženo či nikoli. Po uplynutí této lhůty 
předloží Komise politické zhodnocení případů, v nichž bylo dosaženo mezního počtu 
hlasů, a potvrdí, že byl spuštěn mechanismus pro kontrolu subsidiarity. Vnitrostátní 
parlamenty, Evropský parlament, Rada a IPEX o tom budou příslušným způsobem 
informovány. 
 
Pokud nebude do osmi týdnů dosaženo mezního počtu hlasů nebo pokud Komise 
obdrží stanoviska až po vypršení lhůty, odpoví Komise příslušným vnitrostátním 
parlamentům prostřednictvím politického dialogu.  
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Stanoviska vnitrostátních parlamentů k návrhům, jež podléhají mechanismu pro 
kontrolu subsidiarity, budou po uplynutí osmitýdenní lhůty zveřejněna na 
internetových stránkách Komise. 
 
 
Přezkum návrhů 
 
Pokud bude použit postup udělení „žluté karty“ či „oranžové karty“, rozhodne 
kolegium o tom, zda daný legislativní návrh zachovat, změnit nebo stáhnout, 
a důvody pro toto rozhodnutí uvede ve sdělení Komise, jež následně zašle všem 
vnitrostátním parlamentům, legislativnímu orgánu a do databáze IPEX. Pokud bude 
použit postup udělení „oranžové karty“, budou k tomuto sdělení připojena jako 
příloha odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů týkající se daného případu.  

 
 
Přechodné období 
 
Je třeba uvést, že pod mechanismus, jehož zřízení předpokládá protokol č. 2, nebudou 
spadat projednávané ani pozměněné návrhy. 
 

 
 


