
Uzatváranie medzinárodných zmlúv. 

Vstupovanie do medzinárodných organizácií.

1



• Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy získala EÚ právnu subjektivitu (čl.
47 ZEU).

• EÚ je preto subjektom medzinárodného práva, ktorý môže rokovať a uzatvárať
medzinárodné dohody vo vlastnom mene, t. j. má v tejto oblasti právomoci, ktoré
mu boli priznané zmluvami.

• Tieto medzinárodné dohody majú právny účinok vo vnútornom práve EÚ a krajín
EÚ.

• Okrem toho sa v zakladajúcich zmluvách EÚ stanovujú postupy, podľa ktorých
môže EÚ uzatvárať medzinárodné dohody.
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Pojem medzinárodná zmluva
• Pojem medzinárodná zmluva je definovaný v čl. 2 ods. 1 písm. a) Viedenského

dohovoru o zmluvnom práve.

"zmluva" je medzinárodná dohoda uzavretá medzi štátmi písomnou formou,
spravujúca sa medzinárodným právom, spísaná v jedinej alebo vo dvoch alebo
viacerých súvisiacich listinách, nech je jej názov akýkoľvek
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Medzinárodné dohody (čl. 216 ZFEU)
• Medzinárodné dohody sú výsledkom konsenzu medzi EÚ na jednej strane a

krajinou mimo EÚ alebo organizáciou tretej strany na druhej strane.
• Týmito dohodami sa zavádzajú práva a povinnosti pre inštitúcie EÚ, ako aj pre

krajiny EÚ.
• Po rokovaní a podpísaní sa v závislosti od príslušného predmetu dohody môže

vyžadovať ratifikácia prostredníctvom aktu sekundárnych právnych predpisov.
• Stávajú sa súčasťou práva EÚ v deň nadobudnutia účinnosti alebo v iný

vymedzený deň.
• Medzinárodné musia byť v súlade so zakladajúcimi zmluvami EÚ.
• Medzinárodné dohody sa okrem toho musia povinne uplatňovať v celej EÚ.
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Výlučná právomoc EÚ
• Keď má EÚ výlučnú právomoc, len EÚ je spôsobilá rokovať a uzatvoriť dohodu.
• Okrem toho sa v článku 3 ZFEÚ špecifikujú oblasti, v ktorých má EÚ výlučné

právomoci uzatvárať medzinárodné dohody vrátane obchodných dohôd.
• Napr. Dohoda o obchode EÚ s Kolumbiou a Peru.

•Spoločná právomoc EÚ
• Keď má EÚ spoločnú právomoc s krajinami EÚ, dohodu uzatvára aj EÚ, aj krajiny

EÚ.
• Preto ide o zmiešanú dohodu, ku ktorej musia krajiny EÚ vyjadriť svoj súhlas.
• Oblasti, v rámci ktorých sú právomoci spoločné, sú vymedzené v článku 4 Zmluvy

o fungovaní Európskej únie.
• Napr. CETA
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Uzatváranie medzinárodných zmlúv

• Čl. 218 ZFEU – procesné ustanovenia
• Čl. 207 ZFEU – medzinárodné obchodné dohody
• Čl. 219 ZFEU – dohody o výmenných kurzoch vo vzťahu k EURO
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Druhy zmlúv

• Zmluva o pristúpení k EÚ (čl. 49 ZEU)
• Zmiešané zmluvy (čl. 4(3) ZFEU)
• Dohody o spolupráci (čl. 212 ZFEU)
• Dohody o pridružení (čl. 217 ZFEU)
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Pristúpenie k EÚ (čl. 49 ZEU)
• O členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty

uvedené v článku 2 a zaviaže sa ich podporovať.
• Táto žiadosť sa oznámi Európskemu parlamentu a národným parlamentom.
• Žiadajúci štát zašle svoju žiadosť Rade, ktorá sa uznáša jednomyseľne po porade s

Komisiou a po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou
svojich poslancov.

• Zohľadnia sa podmienky prípustnosti schválené Európskou radou.
• Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená Únia a ktoré prijatie

vyvolá, sú predmetom dohody medzi členskými štátmi a štátom žiadajúcim o
prijatie.

• Táto dohoda sa predloží na ratifikáciu všetkým zmluvným štátom v súlade s ich
príslušnými ústavnými predpismi.
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Medzinárodné organizácie (čl. 220-221 ZFEU)

• Únia nadväzuje všetky vhodné formy spolupráce s orgánmi Organizácie Spojených
národov a jej odbornými organizáciami, s Radou Európy, Organizáciou pre bezpečnosť a
spoluprácu v Európe a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

• Únia okrem toho udržiava vhodné vzťahy s ostatnými medzinárodnými organizáciami.
• Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisia sú

poverení vykonávaním tohto článku.
• Delegácie Únie v tretích krajinách a pri medzinárodných organizáciách zabezpečujú

zastupovanie Únie.
• Delegácie Únie podliehajú vedeniu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a

bezpečnostnú politiku.
• Konajú v úzkej spolupráci s diplomatickými a konzulárnymi zastúpeniami členských

štátov.
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Účasť EÚ v medzinárodných organizáciách

• Čl. 208 ZFEU (rozvojová spolupráca s OSN)
• Čl. 210 ZFEU (medzinárodné programy pomoci)
• Čl. 216 ZFEU (dohody s MO)
• Čl. 217 ZFEU (dohody o pridružení s MO)
• Čl. 220 ZFEU (spolupráca s OSN, Radou Európy, OBSE, OECD a i.)
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Úloha EÚ v multilaterálnych organizáciách
• Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. mája 2011 o EÚ ako globálnom aktérovi: 

jej úloha v multilaterálnych organizáciách (2010/2298(INI)) 
(2012/C 377 E/08)
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Zastupovanie EÚ v medzinárodných organizáciách

• Vysoký predstaviteľ (čl. 27(2) ZEU)
• Členské štáty (čl. 34 ZEU)
• Delegácie únie (čl. 221 ZFEU)
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Úloha: 

• Únia zastúpená Európskou radou (jednomyseľné rozhodnutie) po konzultácii
a súhlase Komisie uzatvorila s Čiernou Hornou (medzinárodnú) dohodu
o pristúpení do EÚ.

• Slovinsko a Chorvátsko ostro vystúpili proti tejto zmluve.
• Analyzujte možnosti, ktorými môžu Slovinsko a Chorvátsko zvrátiť uvedenú

situáciu.
• Svoju odpoveď podporte právnymi argumentmi a relevantnými ustanoveniami

právnych predpisov.

13


