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1. Úvod 

 

 

 
Výbor 
 
Výbor pre ústavné veci (AFCO) je osobitný výbor Európskeho parlamentu. Nie je to výbor 
so silnými legislatívnymi funkciami, ale témy, ktoré patria do jeho pôsobnosti, sú veľmi 
dôležité pre prácu Parlamentu ako celku, ako aj pre medziinštitucionálnu dynamiku a  celkové 
riadenie Únie. Zodpovedá takisto za začatie niekoľkých osobitných legislatívnych postupov, 
ako sú návrhy nariadenia o práve Parlamentu vyšetrovať (článok 226 ZFEÚ) alebo o akte 
o voľbách poslancov Európskeho parlamentu (článok 223 ZFEÚ). 
 
AFCO je zodpovedný najmä za: 

 inštitucionálne aspekty procesu európskej integrácie, najmä prípravu, začiatok 

a konania riadnych a zjednodušených postupov revízie zmluvy, 
 uplatňovanie zmlúv a hodnotenie ich uplatňovania v praxi, 

 inštitucionálne dôsledky rokovaní o rozšírení Únie alebo vystúpenia z nej, 

 medziinštitucionálne vzťahy aj vzhľadom na ich schvaľovanie Parlamentom, 

preskúmanie medziinštitucionálnych dohôd v súlade s článkom 148 ods. 21 
rokovacieho poriadku, 

 jednotný volebný postup, 

 politické strany a politické nadácie na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté 

právomoci Predsedníctva, 

 konštatovanie existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných 
pre všetky členské štáty niektorým členským štátom, 

 výklad a uplatňovanie rokovacieho poriadku a návrhy na jeho zmeny. 
 
Počas 8. volebného obdobia AFCO: 

 uskutočnil 100 schôdzí výboru, pričom v 28 prípadoch šlo o spoločné schôdze výborov,  

 prijal 34 správ, 8 výkladov rokovacieho poriadku a 51 stanovísk, 

 prijal 8 951 pozmeňujúcich návrhov k týmto správam a stanoviskám, 
 prijal 1 návrh uznesenia, 

 predložil 4 otázky na ústne zodpovedanie, 
 zorganizoval 18 služobných ciest, 

 zorganizoval 36 vypočutí, 

 uskutočnil 11 seminárov tematických oddelení. 

                                                 
1 Bývalý článok 140 rokovacieho poriadku. 



 

 

 
Účel tohto dokumentu 
 
Tento dokument poskytuje prehľad o práci výboru počas 8. volebného obdobia Európskeho 
parlamentu, konkrétne od júla 2014 do júna 2019. Zaoberá sa všetkými oblasťami pôsobnosti  
výboru, pričom sa zameriava na hlavné body a určuje priority, ktoré sa výbor počas tohto 
obdobia snažil podporovať.   



 

 

 
 
 
 

2. Budúcnosť Európy  
 
 

 
 

 

 

2.1. Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej 
zmluvy 
 

 Spravodajcovia: Mercedes Bresso (S&D, IT) a Elmar Brok (PPE, DE) 
 

 Postup: Iniciatívna správa (2014/2249(INI)) 
 

2.2. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie 
 

 Spravodajca: Guy Verhofstadt (ALDE, BE) 
 

 Postup: Iniciatívna správa (2014/2248(INI)) 
 

2.3. Stav diskusie o budúcnosti Európy 
 

 Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 

 

 Postup: Iniciatívna správa (2018/2094(INI)) 
 

Hlavné prvky  
 
Na začiatku 8. volebného obdobia sa Výbor pre ústavné veci ujal iniciatívy a  navrhol dve 

uznesenia o budúcnosti Európy, v ktorých navrhol dvojstupňový prístup k inštitucionálnym 
reformám EÚ:  

➢ správa s názvom Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu 
Lisabonskej zmluvy poskytuje posúdenie právnych možností na zlepšenie 
fungovania EÚ v zmluvách,  

správa s názvom Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej 
únie obsahuje návrhy, ktoré nemožno dosiahnuť pomocou nástrojov, ktoré sa 

v súčasnosti stanovujú v zmluvách a ktoré preto možno dosiahnuť 
len prostredníctvom budúcej zmeny zmluvy. 

V týchto dvoch uzneseniach prijatých na plenárnom zasadnutí 16. februára 2017 sa 
preskúmali spôsoby obnovenia dôvery a istoty občanov a zvýšenia transparentnosti  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFudqbk-reAhWD6qQKHXHlCw8QjRx6BAgBEAU&url=http://capitalradio.es/gibraltar-se-juega-futuro/&psig=AOvVaw2DzCfUZJpgHweVcpy3Yvgp&ust=1543049931167877


 

 

rozhodovania a zodpovednosti inštitúcií, agentúr a neformálnych orgánov EÚ. Dosiahlo by 
sa to posilnením medziinštitucionálnej spolupráce prostredníctvom zlepšenia schopnosti  
Únie konať, vytvorením nových nástrojov a nových účinných kapacít a zabezpečením 
demokratickejších rozhodovacích procesov.  
 
V týchto správach Parlament zdôraznil význam jednotného inštitucionálneho rámca 
a metódy „Spoločenstva“ alebo „Únie“. Parlament presadzoval zásadu hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou v Rade a používanie riadneho legislatívneho postupu, ak to bolo 
možné, prostredníctvom použitia premosťovacích doložiek. Pokiaľ ide o diferencovanú 

integráciu, Parlament poukázal najmä na možnosti, ktoré ponúkajú ustanovenia zmluvy 
o posilnenej spolupráci. V správach sa takisto diskutovalo o úlohách rôznych inštitúcií, 

vzťahoch s národnými parlamentmi a o postupe navrhovania hlavných kandidátov. 
Osobitná pozornosť sa venovala demokratickej zodpovednosti rozhodnutí prijatých 

v oblasti hospodárskej a menovej únie, vývoju v oblasti vonkajšej činnosti, spravodlivosti 
a vnútorných vecí a ochrane základných práv a právneho štátu.  

 
Diskusia o budúcnosti Európy sa od roku 2017 ešte viac zintenzívnila s  Bratislavským 

vyhlásením a plánom, Bielou knihou Komisie o budúcnosti Európy, Rímskou deklaráciou 
a Agendou lídrov, ktorú Európska rada prijala v októbri 2017. Značné príspevky priniesol 

aj Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a členské štáty konajúce 
samostatne alebo ako skupiny. Okrem toho rôzne inštitúcie, orgány a členské štáty viedli 
dialógy a konzultácie s občanmi.  
 
Európsky parlament pokračoval v tejto diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom 
plenárnych diskusií s vedúcimi predstaviteľmi štátov alebo predsedov vlád, pričom 
na plenárnom zasadnutí 13. februára 2019 sa prijala správa o stave diskusie o budúcnosti 

Európy, ktorú pripravil Výbor pre ústavné veci v období pred samitom v Sibiu v máji 2019. 
 

Správa o stave diskusie o budúcnosti Európy pripomína niektoré z úspechov Únie 
a zdôrazňuje, že viaceré výzvy, ktorým Únia čelí, treba riešiť spoločne, keďže si vyžadujú 

väčšiu a lepšiu politickú integráciu. V správe sa znovu zdôrazňuje, že inštitucionálne 
reformy by mali rozhodovacie procesy urobiť demokratickejšími a  transparentnejšími 

a zvýšiť schopnosť Únie konať. V správe sa pripomína niekoľko návrhov predložených 
v predchádzajúcich uzneseniach Parlamentu o budúcnosti Európy (ako je dôležitosť 

jednotného inštitucionálneho rámca a metódy Spoločenstva, hlasovanie kvalifikovanou 
väčšinou v Rade, zlepšenie transparentnosti rozhodovania Rady, možné právo legislatívnej 

iniciatívy Parlamentu v prípade budúcej revízie zmlúv, demokratickejšej správy 
hospodárskych záležitostí, pokračovania postupu navrhovania hlavných kandidátov 

a dodržiavania základných hodnôt) a v tejto súvislosti zhodnocuje návrhy iných inštitúcií, 
orgánov alebo členských štátov pri súčasnom zvážení vývoja aj v niekoľkých politických 
oblastiach. V uznesení sa zdôrazňuje potreba posilniť európsky verejný priestor ako 

nadnárodný demokratický priestor. Zdôrazňuje sa v ňom, že po vytvorení nového 
Parlamentu a Komisie by sa mala využiť doterajšia práca a mali by sa ďalej rozvíjať 

predložené návrhy. 
 

Výbor pre ústavné veci pri príprave svojich správ uskutočnil na svojich výročných 
stretnutiach s národnými parlamentmi niekoľko vypočutí, zorganizoval seminár 



 

 

a diskutoval o budúcnosti Európy. Okrem toho členovia výboru vypracovali niekoľko 
pracovných dokumentov o inštitucionálnych aspektoch súvisiacich so sociálnym rozmerom 
Únie, využívaním globalizácie, prehlbovaním hospodárskej a  menovej únie, európskou 
obranou, budúcnosťou financií EÚ, štruktúrou a pracovnými metódami Rady 
a viacstupňovou integráciou. 
 

 
Stanoviská týkajúce sa diskusie o budúcnosti Európy 
 
Výbor takisto prijal niekoľko stanovísk k inštitucionálnym aspektom určitých osobitných 
tém v kontexte diskusie o budúcnosti Európy, za ktorú boli zodpovedné ďalšie výbory.  
 
Prijal stanovisko k rozpočtovej kapacite pre eurozónu (spravodajca: Paulo Rangel (PPE, 
PT)), za ktorú boli výbory ECON a BUDG spoločne zodpovedné, v ktorých pripomenul svoje 
stanovisko, že takáto kapacita by mala byť súčasťou rozpočtu EÚ a  mala by sa financovať 
z vlastných zdrojov EÚ. Analyzovali sa v nich možnosti vytvorenia takejto kapacity podľa 
súčasných ustanovení zmluvy, pričom sa zopakovala potreba demokratickej zodpovednosti  
a legitímnosti. 
 
Prijala stanovisko k návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu, 
najmä pokiaľ ide o opatrenia na zabezpečenie riadnej demokratickej zodpovednosti  
nástupcu súčasného medzivládneho Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) 

(spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)). 
 

Pokiaľ ide o návrh smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia 
fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch, 

odporučil zodpovednému výboru (ECON), aby navrhol schválenie návrhu Komisie 
zameraného na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej 

a menovej únii (TSCG) do právneho rámca EÚ (spravodajca: György Schöpflin (PPE, HU)).  

 
 

2.4  Budúce financie  
 

Okrem pracovného dokumentu o budúcnosti financií EÚ výbor AFCO vypracoval niekoľko 

stanovísk súvisiacich s touto témou v súvislosti s ročným rozpočtovým postupom, 
postupom udeľovania absolutória a budúcnosťou viacročného finančného rámca 

a vlastných zdrojov. Výbor AFCO pri týchto príležitostiach vyjadril svoje stanovisko 
k spôsobu zlepšenia inštitucionálnej dynamiky v týchto postupoch a ochrany úlohy 

Parlamentu. 
 

Vo všetkých svojich stanoviskách k ročnému rozpočtu výbor AFCO trval na dostatočnom 
pridelení prostriedkov na programy pre občanov, na vyhradenom rozpočtovom riadku pre 
európsku iniciatívu občanov a na dostatočných zdrojoch na podporu komunikácie a dialógu 

s občanmi (spravodajcovia: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) za rozpočty v rokoch 2015, 



 

 

2016, 2018 a 2019; György Schöpflin (PPE, HU) za rozpočet v roku 2017; a Alain Lamassoure 
(PPE, FR), ktorý začal pracovať na rozpočte na rok 2020). 

 
Výbor prijal stanovisko (spravodajca: Pascal Durand (Verts, FR)) k absolutóriu za plnenie 
všeobecného rozpočtu za rok 2014 za oddiel o Európskej rade a Rade, v ktorom zopakoval 
dlhodobú kritiku Parlamentu týkajúcu sa toho, že Rada neposkytla Parlamentu potrebné 
informácie so zreteľom na plnenie oddielu rozpočtu Rady v rámci postupu udeľovania 
absolutória.  
 

Vo svojom stanovisku k správe BUDG o príprave povolebnej revízie VFR na roky 
2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie 

(spravodajca: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)) AFCO vyzval na úplné zapojenie Parlamentu 
do revízie VFR, dôkladnú reformu systému vlastných zdrojov a aktiváciu premosťovacej 

doložky na rozhodovanie v oblasti VFR a vlastných zdrojov.  
 

Vo svojom stanovisku k správe BUDG o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR 
na obdobie po roku 2020 (spravodajca: Gerolf Annemans (ENF, BE)) výbor AFCO vyzval 

na prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou, kde je to 
možné, na zosúladenie obdobia budúcich VFR s  volebným obdobím Parlamentu 

a na povinnú revíziu VFR v polovici trvania a varoval pred rozšírením úlohy Európskej rady 
na legislatívnu oblasť, ktorá sa v zmluvách nestanovuje. Vo svojom stanovisku k správe 
výboru BUDG o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie (spravodajkyňa: 
Mercedes Bresso (S&D, IT)) výbor AFCO vyzval na komplexnú reformu systému vlastných 
zdrojov, prechod od jednomyseľnosti ku hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou 
pri rozhodovaní o vlastných zdrojoch a na odstránenie rabatov a opráv.  
 

Vo svojom stanovisku k priebežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia 
Parlamentu so zreteľom na dohodu (spravodajca: Fabio Massimo Castaldo) výbor AFCO 

zopakoval uvedené posolstvá a považoval za dôležité, aby sa reformy výdavkov a príjmov 
uskutočňovali ruka v ruke.  

 

 

2.5.  Diferencovaná integrácia 
 

 Spravodajca: Pascal Durand (Verts, FR) 
 

 Postup: Iniciatívna správa (INI), (2018/2093(INI)) 
 

Hlavné prvky  
 

Okrem pracovného dokumentu o viacrýchlostnej integrácii prijal výbor AFCO v novembri 
2018 správu o diferencovanej integrácii. V správe sa sústredila pozornosť na objasnenie 
pojmu diferencovaná integrácia, preskúmali sa oblasti, v ktorých sa väčšinou používa 
diferencovaná integrácia, skúmali sa výzvy, ktorým čelí uplatňovanie tejto zásady, 
a navrhli sa niektoré možnosti v budúcnosti v rámci súčasného rámca zmluvy aj mimo 
neho.  



 

 

 
Podľa správy AFCO by sa diferencovaná integrácia mala uskutočňovať v  rámci ustanovení 
zmluvy, mala by byť otvorená pre všetky členské štáty a nemala by viesť k zložitejšiemu 
rozhodovaciemu procesu. Výbor AFCO vyzval na zjednodušenie rôznych foriem 
diferenciácie a na odstránenie trvalých výnimiek typu opt-out a výnimiek z primárneho 
práva pre jednotlivé členské štáty. Navrhlo sa takisto, že prechod z jednomyseľnosti 
na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou vo všetkých oblastiach politiky by znížil potrebu 
uchýliť sa k diferencovanej integrácii. Výbor AFCO pripomenul, že členstvo v EÚ by si malo 
vyžadovať plný súlad s primárnym právom EÚ vo všetkých oblastiach politiky , pričom 

krajinám, ktoré si želajú úzky vzťah s  EÚ, ale nechcú sa zaviazať k plnému dodržiavaniu 
primárneho práva, a ktoré nepristúpia alebo nemôžu pristúpiť k EÚ, by sa mala ponúknuť 

určitá forma partnerstva. 
 

Tieto hlavné posolstvá boli potvrdené na plenárnom hlasovaní o správe, ktoré sa 
uskutočnilo 17. januára 2019. 

  



 

 

 
 
 
 

3. Inštitucionálne aspekty 
 

 

 
 

 

 

 

3.1. Vyšetrovacie právomoci 
 

 Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Postup: V článku 226 ods. 3 ZFEÚ sa stanovuje osobitný legislatívny postup na prijatie 
tohto osobitného nariadenia, v ktorom má Parlament právo na legislatívnu iniciatívu 
a prijíma akt po získaní súhlasu Rady a Komisie (2009/2212 (INL)). 

 

Hlavné prvky  
 

Vyšetrovacie právomoci sú kľúčovým nástrojom, na základe ktorého môžu parlamenty brať 
na zodpovednosť výkonné orgány. Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu boli 

prvýkrát právoplatne uznané Maastrichtskou zmluvou  a od roku 1995 sa riadili spoločným 
rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady a Komisie2, na základe ktorého má Parlament 

právo zriadiť dočasné vyšetrovacie výbory na vyšetrenie údajného porušenia alebo 
nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Spoločenstva. Lisabonskou zmluvou 
sa posilnila táto právomoc, pričom sa stanovilo, že vyšetrovacie právomoci sa určia 
na základe nariadenia prijatého Parlamentom z vlastnej iniciatívy po získaní súhlasu Rady 
(po hlasovaní kvalifikovanou väčšinou) a Komisie (článok 226 ZFEÚ). 
 
Pred koncom 7. volebného obdobia Parlament prijal správu Davida Martina v mene 
výboru AFCO, v ktorej navrhol návrh nariadenia o vyšetrovacích právomociach 
Európskeho parlamentu, ku ktorému Rada a Komisia vyjadrili námietky. Na začiatku 

8. volebného obdobia Konferencia predsedov potvrdila návrh Parlamentu a výbor AFCO 
vymenoval Ramóna Jáureguiho Atonda za nového spravodajcu s  úmyslom obnoviť túto 

iniciatívu. 
 

Cieľom Parlamentu je posilniť kapacitu vyšetrovacích výborov. Zo skúseností vyplynulo, 
že vyšetrovania vo veciach, ktoré v dôsledku svojho nadnárodného rozmeru presahujú 

právomoci národných parlamentov, môže vykonávať len Parlament. Z  práce 
predchádzajúcich vyšetrovacích výborov jasne vyplynulo, že je potrebné posilniť právomoci 

                                                 
2 Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 

o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa výkonu vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu  

(Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 2). 



 

 

Parlamentu v tejto oblasti, aby sa tieto vyšetrovania stali účinnejšími. Presnejšie 
vymedzenie rozsahu, obsahu a obmedzení vyšetrovacích právomocí Parlamentu by 
zároveň posilnilo právny štát a chránilo práva všetkých subjektov zapojených 
do vyšetrovacieho výboru. 
 
Hlavné námietky vznesené Radou a Komisiou sa zaoberali otázkami, ako sú schopnosť 
predvolať svedkov, prípadné sankcie za odmietnutie svedčiť alebo poskytnutie 
nepravdivých dôkazov a povinnosť poskytnúť dokumenty požadované vyšetrovacími 
výbormi. 

 
Napriek opakovaným snahám výboru AFCO počas celého volebného obdobia o dosiahnutie 

pokroku v tejto súvislosti, napríklad tým, že pri viacerých príležitostiach uvádzal svoju 
dostupnosť pri hľadaní riešení, ktoré by mohli prekonať námietky Rady a Komisie, Rada 

odmietla vstúpiť do politických diskusií s Parlamentom o obsahu tohto nariadenia. 
 

Napokon, počas plenárneho zasadnutia v apríli 2019 Parlament prijal uznesenie, ktoré 
predložil výbor AFCO, v ktorom vyjadril poľutovanie nad nedostatočnou spoluprácou Rady 

a Komisie (ktorá by mohla otvoriť otázku dodržiavania zásady lojálnej spolupráce) a  vyzval 
tieto inštitúcie, aby obnovili rokovania s  novozvoleným parlamentom3.  

 

3.2.  Zloženie Parlamentu 
 

 Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) a Pedro Silva Pereira (S&D, PT) 

 
 Postup: Osobitný legislatívny postup stanovený v článku 14 ods. 2 ZEÚ, na základe 

ktorého Európska rada prijme jednomyseľne na základe návrhu Parlamentu 
a po získaní jeho súhlasu prijíma rozhodnutie, ktorým sa ustanoví zloženie Európskeho 

parlamentu (2017/2054(INL)) 
 

Hlavné prvky  
 

 

Rozhodnutím Európskej rady z júna 2013, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho 
parlamentu na roky 2014 – 2019, sa Parlament zaviazal, aby do konca roka 2016 predložil 

návrh na vymedzenie systému, ktorý by v budúcnosti umožňoval, aby sa pred každými 
novými voľbami do Európskeho parlamentu rozdelili kreslá medzi členské štáty. Vzhľadom 
na závažné politické dôvody súvisiace s  referendom Spojeného kráľovstva z 23. júna 2016 
Parlament nemohol vypracovať návrh, ako sa požaduje v rozhodnutí Európskej rady. 
 
Výbor AFCO navrhol nové zloženie pre Európsky parlament na základe zásad vo svojej 
správe z 26. januára 2018. Novým pridelením by sa znížila veľkosť Parlamentu na 705 
poslancov, pričom niekoľko kresiel by zostalo otvorených na pokrytie prípadných budúcich 
rozšírení Európskej únie. 

                                                 
3 Uznesenie o rokovaniach s Radou a Komisiou o legislatívnom návrhu nariadenia o vyšetrovacích právomociach 

Európskeho parlamentu (odhlasované 18. apríla 2019). 



 

 

 
27 uvoľnených kresiel v Spojenom kráľovstve by sa prerozdelilo medzi 14 členských 
štátov, aby sa zastúpenie občanov stalo spravodlivejším a aby bolo plne v súlade 
s ustanoveniami zmluvy, najmä so zásadou zostupnej proporcionality. Ak by Spojené 
kráľovstvo bolo v čase konania budúcich volieb stále členským štátom, súčasné opatrenia 
by zostali v platnosti. 
 
Pri príprave správy výbor AFCO analyzoval niekoľko matematických vzorcov a dospel 
k záveru, že aj keď vykázali veľký potenciál na vytvorenie stáleho systému pre budúce 

rozdelenie kresiel, nebolo politicky možné, aby Parlament v tejto fáze navrhol stály systém. 
 

Plenárne zasadnutie potvrdilo návrhy výboru AFCO vo svojom hlasovaní 7. februára 2018. 
Jediným chýbajúcim prvkom v uznesení Parlamentu je možnosť vytvorenia spoločného 

volebného obvodu a nadnárodných zoznamov, ktorá bola súčasťou správy výboru AFCO 
predloženej na plenárnom zasadnutí. 

 
Dňa 13. júna 2018 Parlament udelil svoj súhlas s návrhom rozhodnutia Európskej rady 

o zložení Európskeho parlamentu, ktoré obsahovalo presne tie isté úpravy, aké navrhol 
Parlament.  

 

 

3.3. Inštitucionálne aspekty vonkajších politík 
 

Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva 

 
 Spravodajcovia: Esteban González Pons (PPE, ES) a Michael Gahler (PPE, DE) 

 
 Postup: Iniciatívna správa, spoločné schôdze výborov s  výborom AFET, 

(2015/2343(INI)) 
 

Hlavné prvky  

 
Po spoločnom vypočutí výborov AFET/AFCO z 13. októbra 2015 o spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politike podľa Lisabonskej zmluvy: uvoľnenie jej plného potenciálu, 
na ktorom sa diskutovalo o budúcom výhľade SZBP a SBOP v kontexte existujúcich zmlúv, 

sa požadovalo schválenie tejto správy s  cieľom vychádzať zo záverov tohto vypočutia. 
Cieľom bolo riešiť inštitucionálne výzvy v zahraničnej politike EÚ využitím potenciálu 

Lisabonskej zmluvy a pozície Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o  inštitucionálne 
a strategické dôsledky rámcovej SBOP. 

 
 

V tejto správe sa Parlament snažil vymedziť účinnú cestu a stabilný pokrok v spoločnej 
obrannej politike vedúcej k európskej obrannej únii s cieľom riešiť vznik nových 
geopolitických okolností a bezpečnostných hrozieb a zabezpečiť účinnú spoluprácu 



 

 

a výmenu zdrojov a kapacít medzi členskými štátmi bez toho, aby bola dotknutá ich 
právomoc v záležitostiach obrany.  
 
Parlament chcel zohrávať významnejšiu úlohu pri rozvoji inštitucionálneho rámca 
spoločnej obrany ako spôsobu posilnenia dohľadu a  tým aj demokratických základov Únie.  
 
V správe sa predložilo niekoľko návrhov na inštitucionálne posilnenie spoločnej obrannej 
politiky vrátane Rady ministrov obrany, riadiaceho výboru EDA, Európskej obrannej 
agentúry, stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a aspektov týkajúcich sa Parlamentu 

a jeho štruktúr.  
 

Parlament sa zasadzoval za rozhodujúce prehlbovanie spoločnej obrannej politiky 
a zároveň zdôraznil potrebu užšieho vzťahu s NATO rozšírením partnerstva 

a predchádzaním duplicite. 
 

Parlament predložil Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku niekoľko politických odporúčaní, a  to v rámci 

súčasného ústavného rámca, ako aj v rámci možnej reformy Európskej únie 
prostredníctvom úpravy zmluvy. 

 

 
Stanoviská týkajúce sa budúceho inštitucionálneho rámca pre vonkajšie 
politiky 
 

Okrem pracovného dokumentu o budúcnosti obrannej politiky EÚ a správy o ústavných, 
právnych a inštitucionálnych dôsledkoch SZBP pracoval výbor AFCO na niekoľkých 

stanoviskách súvisiacich s vonkajšími politikami EÚ. 
 

Vo svojom stanovisku k úlohe EÚ v rámci OSN – ako lepšie plniť ciele EÚ v oblasti 
zahraničnej politiky (spravodajca: David McAllister (PPE, DE)) výbor AFCO usúdil, že EÚ by 
mala vystupovať ako jednotný medzinárodný subjekt a  požiadal OSN, Komisiu a Radu, aby 
Parlament v plnej miere informovali o svojom úsilí o koordináciu a vyzval na reformu 
Bezpečnostnej rady OSN, aby sa EÚ mohla stať stálym členom tohto orgánu. 
 
Vo svojom stanovisku k Európskej obrannej únii (spravodajca: David McAllister (PPE, DE)) 
výbor AFCO vyzval na využitie plného potenciálu Lisabonskej zmluvy vo vzťahu k obrane, 
na vytvorenie plnohodnotného Výboru pre bezpečnosť a obranu a Rady ministrov obrany, 
ako aj na silnejšie strategické partnerstvo medzi EÚ a  NATO. 
 

Vo svojom stanovisku k výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (spravodajca: Paulo Rangel (PPE, PT)) výbor AFCO privítal vytvorenie 

stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), posilnenie Európskeho obranného fondu (ERF) 
a zvýšenie rozpočtu Európskej obrannej agentúry (EDA). Takisto zopakoval svoju podporu 

vytvoreniu formátu pre ministrov obrany, ktorí by sa stretávali v rámci Rady, poukázal 
na potrebu koordinácie vnútorných a vonkajších rozmerov SBOP a na rozvoj jednotného 

trhu v oblasti obrany a zdôraznil, že Únia musí byť schopná samostatne zaručiť bezpečnosť 
svojich občanov. 



 

 

 

 

3.4 Inštitucionálne aspekty správy hospodárskych záležitostí a bankovej únie 
 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho 
systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (spoločný postup s ECON) 

 
 Spravodajcovia: Danuta Maria Huebner (PPE, PL) za AFCO a Gabriel Mato (PPE, ES) 

za ECON 
 

 Postup: 129 ods. 3 ZFEÚ: Osobitný postup na zmenu štatútu ESCB, zmena 
protokolu k zmluvám (2017/0810(COD)) 

 
Hlavné prvky  
 

Rozsudkom vo veci T-496/11 zo 4. marca 2015 (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a Severného Írska/Európska centrálna banka) sa zrušil rámec politiky dohľadu 

Eurosystému. V dôsledku toho ECB navrhla odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady na zmenu štatútu ESCB (článok 22 protokolu č. 4 – Štatút Európskeho 

systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky). Cieľom návrhu bolo poskytnúť 
ECB výslovnú právomoc regulovať činnosť zúčtovacích systémov vrátane centrálnych 

protistrán (CCP). Predstavovalo to zjednodušenú revíziu zmluvy v súlade s postupom 
stanoveným v článku 129 ods. 3 ZFEÚ. Spis bol riešený v rámci postupu spoločných výborov 

medzi AFCO a ECON. 
 

Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON) a Výbor pre ústavné 
veci (AFCO) prijali svoju správu 19. júna 2018. Správa bola následne prijatá v prijatá v pléne 
4. júla 2018. Súbežne s nariadením EMIR 2.2 sa uskutočnili medziinštitucionálne rokovania 
o zmene štatútu, ktoré boli zamerané na prísnejší a účinnejší dohľad nad centrálnymi 
protistranami (CCP), ktoré ponúkajú služby pre EÚ. Pokiaľ ide o naliehanie Rady, konečné 
kompromisné znenie zmeny štatútu zahŕňalo podrobné a vymedzené právomoci 
vo vzťahu k CCP tretích krajín, a čo je dôležitejšie, ECB sa neudelili právomoci v súvislosti 
s CCP usadenými v EÚ. 
  

Rada guvernérov ECB 20. marca 2019 jednomyseľne rozhodla o stiahnutí svojho návrhu. 
Domnieva sa, že pozmeňujúce návrhy navrhované v medziinštitucionálnych rokovaniach 

by nespĺňali základné ciele, ktoré ECB sleduje, pokiaľ ide o regulačnú právomoc ESCB, 
a mohli by ohroziť nezávislé vykonávanie právomocí ECB. ECB uviedla, že je pripravená 

opätovne sa zaoberať touto otázkou v  budúcnosti v plnej spolupráci s ostatnými 
inštitúciami, ak by sa našla cesta, ktorá by takéto obavy nevyvolala. 

 

 
Stanoviská týkajúce sa správy hospodárskych záležitostí a bankovej únie 
 



 

 

Výbor takisto prispel k rôznym inštitucionálnym aspektom práce výboru ECON, najmä 
v oblasti správy hospodárskych záležitostí a bankovej únie. 
 
Správa hospodárskych záležitostí  
 
Výbor AFCO poskytol stanovisko (spravodajkyňa: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) 
k preskúmaniu rámca správy hospodárskych záležitostí, iniciatívnej správe, ktorú v roku 
2014 začal výbor ECON. V tomto stanovisku požiadal najmä o začlenenie Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu a Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca 

EÚ s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa zodpovednosti a  vyzval na vytvorenie 
medziinštitucionálnej dohody, ktorá by sa vzťahovala na všetky fázy Paktu stability a rastu, 

ako aj na postupy makroekonomickej nerovnováhy . Zdôraznil, že v rámci 
spolurozhodovania by mala byť prijatá všeobecná orientácia európskej politiky  

a vytvorená rozpočtová kapacita pre HMÚ v rámci rozpočtu EÚ. V stanovisku sa dospelo 
k záveru, že skutočná HMÚ si vyžaduje posilnenie právneho štátu v  EÚ, ktorým sa okrem 

iného zaručuje, že verejná moc podlieha právu a rovnosť právnych subjektov je zaručená 
nezávislými jurisdikciami.  

 
Preskúmanie európskych orgánov dohľadu  

 
V súvislosti s revíziou rámca, ktorým sa riadia európske orgány dohľadu , sa stanovisko 
výboru AFCO (spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) zameralo na inštitucionálne 
aspekty makroekonomickej stránky Európskeho systému finančného dohľadu – 
Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). Zameriavalo sa najmä na organizačnú 
štruktúru ESRB a opatrenia v oblasti zodpovednosti. Vymenovanie predsedu ESRB malo 
byť formálne zverené ECB, pričom sa súčasne zvýšil profil vedúceho sekretariátu. AFCO trval 

na tom, aby bol postup vymenovania vedúceho sekretariátu plne transparentný, 
so zaručením jeho nezávislosti. Takisto zabezpečil, aby bol rozsah delegovania 

zastupiteľských úloh, ktoré sú mu zverené, obmedzený a  osobitne vylúčil povinnosť 
podávať správy Parlamentu, ktoré by mali zostať na predsedovi . ESRB by takisto mal 

podliehať väčšej kontrole a mal by zodpovedať parlamentné otázky. Dohodnuté 
kompromisné znenie odrážalo tieto priority. 

 
Európsky systém ochrany vkladov  

 
V rámci svojej spolupráce s výborom ECON o inštitucionálnych aspektoch bankovej únie 

poskytol výbor AFCO stanovisko (spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)) 
k nariadeniu, ktorého cieľom je zaviesť tretí pilier bankovej únie – európsky systém 

ochrany vkladov (EDIS). V legislatívnom stanovisku sa zdôraznila potreba plynulého 
prechodu členstva všetkých troch pilierov bankovej únie, ak by sa členské štáty pripojili 
v neskorších fázach pristúpením k EMÚ alebo podpísaním dohody o úzkej spolupráci s ECB. 

Takisto sa v ňom stanovil pozvoľný postup vylúčenia z pôsobnosti pokrytia EDIS v rámci 
postupu v prípade nesplnenia povinnosti, v ktorom sa od Európskej komisie vyžaduje, aby 

splnila niekoľko dôležitých procesných krokov a  uviedla svoje dôvody predtým, ako bude 
môcť rozhodnúť o vylúčení z pôsobnosti EDIS.  

 
 



 

 

3.5 Zmeny štatútu Európskej investičnej banky 
 

 Spravodajca: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 
 Postup: Osobitný postup stanovený v článku 308 ZFEÚ, na základe ktorého Rada 

na základe návrhu Európskej investičnej banky a po získaní stanovísk Európskeho 
parlamentu a Komisie jednomyseľne prijíma rozhodnutie, ktorým sa mení štatút EIB 

(2018/0811(CNS) a (2019/0804(CNS)) 
 

Hlavné prvky 
 

Vzhľadom na svoju zodpovednosť za postupy revízie zmluvy bol AFCO výborom 
zodpovedným za príslušnú oblasť, pokiaľ išlo o stanoviská EP k zmenám Protokolu (č. 5) 
o štatúte Európskej investičnej banky (EIB) pripojeného k  Zmluve o Európskej únii 

a Zmluve o fungovaní Európskej únie. 
 

Cieľom zmien, ktoré navrhla Európska investičná banka, bolo prispôsobiť štatút EIB novej 
situácii vytvorenej vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie a zohľadniť  

zvýšenie upísaného základného imania EIB zo strany Poľska a Rumunska. 
 

Vo svojich správach schválil výbor AFCO obidva návrhy predložené Európskou investičnou 
bankou.  
 
V liste adresovanom úradujúcemu predsedovi Rady zo 17. apríla 2019 však predseda 
výboru AFCO vyjadril znepokojenie výboru v súvislosti s nedostatočnými vysvetleniami, 
ktoré poskytla EIB k obidvom svojim návrhom týkajúcim sa zmien v zložení orgánu 
zástupcov a jeho vplyvu na riadenie EIB.  

 

 

3.6. Štatút európskeho ombudsmana  
 

 Spravodajca: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 
 Postup: Osobitný legislatívny postup uvedený v článku 228 ods. 4 ZFEÚ, ktorý 

umožňuje Európskemu parlamentu po získaní stanoviska Komisie a  so súhlasom Rady 
prijať nariadenia, ktorými sa stanovujú nariadenia a  všeobecné podmienky, ktorými sa 
riadi výkon povinností ombudsmana (2018/2080 (INL)) 

 

Hlavné prvky 
 

Súčasný štatút Európskeho ombudsmana (rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom) bol 
naposledy zmenený pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Preto bol najvyšší 

čas zrušiť ho a prijať úplne nové nariadenie v súlade s právnym základom platným 
v súčasnosti.  

 



 

 

Dňa 12. februára 2019 Parlament prijal uznesenie o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie 
ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, 
Euratom. 
 
Okrem iného sa v návrhu nariadenia: 
– stanovujú podmienky, za ktorých môže byť sťažnosť postúpená ombudsmanovi, 
– stanovujú postupy pre prípad, keď ombudsman svojím vyšetrovaním odhalí prípady 
nesprávneho úradného postupu, 

– umožňuje ombudsmanovi, aby bez toho, aby bola dotknutá jeho hlavná povinnosť, ktorou 
je vybavovať sťažnosti, viedol vyšetrovania z vlastného podnetu, 

– umožňuje ombudsmanovi z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti: i) viesť 
nadväzujúce vyšetrovania; ii) zahrnúť do výročnej správy ombudsmana pre Európsky 

parlament posúdenie miery splnenia vydaných odporúčaní; iii) začať nové vyšetrovanie 
na základe informácií poskytnutých oznamovateľmi, 

– umožňuje ombudsmanovi posúdiť zavedené postupy na predchádzanie obťažovaniu 
a ochranu oznamovateľov v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a poskytovať 

zamestnancom Únie poradenstvo v týchto oblastiach,  
– stanovuje, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie sú povinné poskytnúť 

ombudsmanovi všetky informácie vrátane utajovaných skutočností alebo dokumentov, 
o ktoré ich ombudsman požiada, 
– ukladá ombudsmanovi a jeho zamestnancom povinnosť zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých informáciách, s ktorými sa oboznámili pri plnení svojich úloh, 
– umožňuje ombudsmanovi oznámiť Európskej prokuratúre všetky informácie patriace 
do jej pôsobnosti, 
– požaduje, aby mal ombudsman k dispozícii primeraný rozpočet, ktorý je dostatočný 

na zabezpečenie jeho nezávislosti a výkonu jeho povinností. 
V správe predloženej výborom AFCO chýbali ustanovenia o  oznamovaní 

protispoločenskej činnosti a obťažovaní, ktoré však boli zahrnuté na plenárnej úrovni 
prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov.  

 
 
 
 
 
 

3.7. Štatút Súdneho dvora: zmena protokolu č. 3  
  

 Spravodajca: Morten Messerschmidt (ECR, DA) 
 

 Postup: Riadny legislatívny postup (právny základ: článok 256 ods. 1 a článok 281 
druhý odsek ZFEÚ) (2018/0900(COD)). 

 
Hlavné prvky 
 



 

 

Dňa 27. novembra 2018 výbor AFCO prijal stanovisko pre Výbor pre právne veci  
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte 
Súdneho dvora Európskej únie.  
V stanovisku sa okrem iného uvádza, že zmeny zavedené navrhovaným nariadením sa 
budú musieť uplatňovať v prípadoch, ktoré prevezme Súdny dvor alebo Všeobecný súd 
po dátume nadobudnutia účinnosti nariadenia. 

 

3.8.  Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ 
 
Správa o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ 
 

 Spravodajca: Sven Giegold (Verts/EFA, DE) 

 
 Postup: Iniciatívna správa (2015/2041 (INI)) 

 

Hlavné prvky  
Transparentnosť bola jednou z priorít Junckerovej Komisie, najmä začlenením návrhu 

povinného registra transparentnosti do pracovného programu na rok 2015 a rozhodnutím 
zverejniť všetky kontakty medzi lobistami a komisármi, zamestnancami ich súkromných 
kancelárií a generálnymi riaditeľmi od 1. decembra 2014. 
 
Cieľom správy AFCO o transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ bolo 
vypracovať koherentný a globálny prístup Európskeho parlamentu k týmto otázkam, a to 
riešením aspektov, ako je transparentnosť počas celého legislatívneho postupu , najmä 
keď sa európske inštitúcie dostanú do kontaktu so zainteresovanými stranami a  lobistami.  
 
V správe sa: 
 
 – podporilo zavedenie legislatívnej stopy zatiaľ na dobrovoľnom základe a postup 
stretávania iba so zástupcami záujmových skupín , ktoré sa zaregistrovali v registri 
transparentnosti, aby bol register transparentnosti v čo najväčšej miere povinný, 
 

– vyzvalo na prijatie opatrení na ochranu integrity inštitúcií a  orgánov EÚ pred konfliktmi 
záujmov, najmä prostredníctvom kódexov správania a príslušnej regulácie týkajúcej sa 

„otáčavých dverí“, „období, počas ktorých sa osoby musia vyhýbať akýmkoľvek 
konfliktom záujmov“ a zloženia skupín expertov, ako aj možného riešenia konfliktov 
záujmov pre podniky vlastnené funkcionármi EÚ pri žiadaní alebo pri jímaní finančných 
prostriedkov EÚ, 
 
– vyzvalo na prijatie opatrení na zlepšenie prístupu k dokumentom a informáciám 
v legislatívnom procese, vzťahujúce sa na všetky inštitúcie a  orgány EÚ, najmä pokiaľ ide 
o úplnosť registrov dokumentov, sprístupnenie dokumentov o trialógoch, vyhradenú 
spoločnú databázu aktuálneho stavu legislatívnych súborov, register delegovaných aktov, 
klasifikáciu dokumentov a uverejňovanie zápisníc zo schôdzí niektorých orgánov Rady 
a Parlamentu, 
 



 

 

– vyzvalo takisto na transparentnosť a zodpovednosť pri správe hospodárskych záležitostí 
v eurozóne a v súvislosti s rozpočtom EÚ,  
 
– upozornilo na právo Parlamentu na informácie o medzinárodných dohodách 
a na potrebu zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií počas celého životného cyklu takýchto 
dohôd, 
 
– zdôraznila potreba bojovať proti podvodom a korupcii, okrem iného prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce, a chrániť oznamovateľov účinným legislatívnym rámcom EÚ, a  

 
– zvýraznila potreba posilniť takisto zodpovednosť agentúr a zabrániť konfliktu záujmov 

medzi ich zamestnancami a odborníkmi. 
 

 

Stanoviská týkajúce sa transparentnosti 
 

Okrem svojej správy výbor AFCO takisto prijal stanovisko k ochrane osôb nahlasujúcich 
porušenia práva Únie (spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)). 

 
V stanovisku sa okrem iného navrhujú pozmeňujúce návrhy k návrhu s cieľom posilniť 

právny rámec na ochranu oznamovateľov, a to aj v prípade anonymného nahlasovania. 
Vecná pôsobnosť návrhu by mala najmä zahŕňať porušovanie spoločných hodnôt EÚ 

uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ a porušenia, ktoré boli spáchané prostredníctvom 
politických aktov. V stanovisku sa takisto navrhuje zaradenie úradníkov a ostatných 
zamestnancov EÚ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  medzi osoby 
oprávnené na ochranu a zavádzajú sa ustanovenia, ktoré posilnia úlohu trestného práva pri 
vykonávaní navrhovanej smernice. V stanovisku sa navrhuje aj silnejšia ochrana v prípade 
neopodstatnených alebo znepokojujúcich súdnych konaní proti oznamovateľom 
a psychologická pomoc a podpora pre týchto oznamovateľov. 

 

 
 

 

 
4. Priblíženie Európy občanom 

 
 
 
 

 

 

4.1 Európska iniciatíva občanov 
 

 Spravodajca: György Schöpflin (PPE, HU). 

 
 Postup: Riadny legislatívny postup (2017/0220(COD)). 



 

 

 

Hlavné prvky  
 

Výbor sa zasadzuje za revíziu tohto právneho nástroja pre účasť občanov od svojej prvej 
správy, ktorá sa zaoberala vykonávaním európskej iniciatívy občanov (ECI) v  októbri 
2015. Cieľom revízie právneho rámca pre európsku iniciatívu občanov bolo urobiť z neho 
efektívnejší, transparentnejší a zrozumiteľnejší nástroj stanovovania programu na úrovni 
EÚ. 
  
V konečnom dôsledku a takisto v dôsledku dôsledného tlaku zo strany Parlamentu Komisia 
13. septembra 2017 predložila návrh nového nariadenia o ECI. Medziinštitucionálne 
rokovania sa uzavreli v decembri 2018 a nové nariadenie sa bude uplatňovať od 1. januára 
2020. Týmto novým nariadením sa zavádzajú niektoré nové prvky, ako je čiastočná 
registrácia ECI, čím sa jej rozsah obmedzuje na schopnosť Komisie navrhovať právne 
predpisy v danej oblasti. Vďaka iniciatíve AFCO a podpore zo strany Európskeho 
parlamentu na plenárnej úrovni sa organizátorom ECI poskytuje dodatočná podpora 
v oblasti prekladu, majú prístup k online platforme pre spoluprácu, ktorá im pomáha 
pri zavádzaní ECI a dostávajú dodatočnú podporu od členských štátov prostredníctvom 
kontaktných miest zriadených na vnútroštátnej úrovni. Komisia a Parlament majú 
prostredníctvom svojich komunikačných činností prispievať k zvyšovaniu informovanosti 

o ECI. Parlament bol takisto úspešný v tom, že poskytol organizátorom dodatočný čas na 
prípravu zberu podpisov a posilnil úlohu Parlamentu tým, že usporiadal diskusiu o úspešne 
predložených ECI a zabezpečil prísnejšiu kontrolu následných opatrení Komisie v súvislosti 
s týmito iniciatívami. Parlament takisto pomohol zabezpečiť, aby bola reakcia Komisie 
na európsku iniciatívu občanov jasná a transparentná, a to prostredníctvom začlenenia 
zoznamu činností a harmonogramu ich realizácie. 
  
Parlament takisto trval na zabezpečení transparentnosti financovania podpory pre ECI 
prostredníctvom pravidelných správ o zdrojoch podpory prostredníctvom registra. Hoci sa 
Parlamentu počas medziinštitucionálnych rokovaní  nepodarilo znížiť požadovaný vek na 
podporu ECI na 16 rokov, členské štáty majú na naliehanie Parlamentu možnosť zvoliť si 
takúto nižšiu vekovú hranicu. Cieľom nariadenia je takisto postupné rušenie existujúcich 
individuálnych systémov elektronického zberu údajov  v priebehu troch rokov a jeho 
nahradenie centrálnym systémom elektronického zberu údajov  vypracovaným Európskou 
komisiou. 

 

4.2 Elektronická demokracia v Európskej únii: potenciál a výzvy 
 

 Spravodajca: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES) 
 

 Postup: Iniciatívna správa (2016/2008(INI)) 
  

 Hlavné prvky  

Správa sa zaoberá nedávnym vývojom v oblasti využívania nových nástrojov elektronickej 
demokracie. Zdôrazňuje sa v nej, že informačné a komunikačné technológie vytvárajú 



 

 

nové priestory pre účasť a diskusiu v demokratickej sfére EÚ a majú potenciál zmierniť 
rozčarovanie verejnosti z tradičnej politiky, zvýšiť transparentnosť politického systému 
a znižovať tzv. európsky demokratický deficit. 
 
Konštatuje sa, že skúsenosti s  elektronickou demokraciou v Európe nie sú rovnaké a že jej 
širšie prijatie si vyžaduje osobitnú infraštruktúru. Spomína sa potreba riešiť otázky 
bezpečnosti a zaručiť súkromie, pričom tieto aspekty majú mimoriadny význam 
na zabezpečenie dôvery občanov v takéto nástroje. 
  

V správe sa ďalej vyzývajú členské štáty, aby podporovali digitálnu integráciu  
prostredníctvom digitálnej gramotnosti a rovnakého a bezpečného digitálneho prístupu 

pre všetkých občanov EÚ a aby sa tieto digitálne zručnosti užšie začlenili do školských 
osnov a celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečiť dostupnú a prístupnú 

vysokorýchlostnú digitálnu infraštruktúru. Vyzývajú sa, aby podporovali mechanizmy, 
ktoré občanom EÚ umožnia spolupracovať s vládami a inštitúciami EÚ. Poukazuje sa 

na vysoký potenciál nástrojov IKT vo vlastnej participatívnej demokracii EÚ 
prostredníctvom európskej iniciatívy občanov, ako aj na potrebu posilniť elektronickú účasť 

na procese verejnej konzultácie Komisie. Komisiu sa vyzýva, aby rozvíjala elektronickú 
účasť v rámci stratégie digitálneho trhu, ktorá sa začala v roku 2017, a inštitúcie EÚ, 

aby začali proces zameraný na rozvoj európskej charty internetových práv  s cieľom 
podporiť a zaručiť práva občanov EÚ v digitálnej oblasti.  

 

Stanoviská týkajúce sa občianstva 
 
Správa o občianstve EÚ  
 
V stanovisku výboru AFCO (spravodajca: Cristian Dan Preda (PPE, RO) k správe o občianstve 
EÚ sa zdôraznila potreba podporovať politiky a organizovať kampane a činnosti zamerané 
na zvyšovanie informovanosti o právach občanov. Trvalo sa na tom, že cieľom reformy 
európskeho volebného zákona je zvýšiť účasť a dôveru v demokratický systém EÚ, pričom 

podstatnú sú zásady transparentnosti, informovanosti a nediskriminačného prístupu 
k informáciám. Zasadzovalo sa za podporu účasti vo voľbách do EÚ, a to posilnením ich 
európskej povahy a zvýšením viditeľnosti politických strán na úrovni EÚ. V stanovisku sa 
požadovala revízia nariadenia o ECI a trvalo sa na rozvoji mechanizmov a politík 
zameraných na ochranu základných práv jednotlivcov v digitálnom prostredí.  

 

4.3 Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie 
 

 Spravodajca: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) 
 

 Postup: Iniciatívna správa, pridružený výbor REGI (2017/2037(INI)) 
 

Hlavné prvky 
 

Podstatná časť obyvateľstva Európskej únie žije v mestách a mestských oblastiach, pričom 
narastá ich význam v kontexte inštitucionálnych štruktúr a vykonávania právnych predpisov 



 

 

v EÚ. Výbor AFCO usúdil, že tento trend a ďalší vývoj, ako napríklad Charta z Lipska o trvalej 
udržateľnosti európskych miest, Dohovor primátorov a starostov alebo mestská agenda EÚ, 
ktorá bola zriadená v rámci neformálneho stretnutia ministrov EÚ zodpovedných 
za mestské záležitosti 30. mája 2016 („Amsterdamský pakt“), vyzval na diskusiu o zapojení 
miest do súčasného rozhodovacieho procesu EÚ a inštitucionálnej štruktúry z hľadiska 
demokratickej legitímnosti, zodpovednosti a transparentnosti v duchu zmlúv. 
 
V celej správe Parlament trval najmä na význame úlohy Výboru regiónov  ako 
konzultačného a poradného orgánu pri zapájaní miest do rozhodovacieho procesu EÚ 

a zdôraznil, že súčasné inštitucionálne usporiadanie je dostatočné a v súlade so zásadou 
subsidiarity. Parlament sa však domnieval, že by sa malo posilniť transparentné a účinné 

zapojenie miest do rozhodovacieho procesu, najmä pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré sa 
ich priamo týkajú. 

 
V tejto súvislosti sa v správe uvítalo a požadovalo posilnenie iniciatív, ako sú napríklad 

jednotné kontaktné miesta pre mestá, pri uľahčení prístupu k informáciám alebo mestská 
agenda, pri zabezpečovaní viacúrovňového riadenia a partnerstva. 

 
Parlament takisto podporil silnejšie politické zapojenie obcí a miestnych orgánov, a to aj 

prostredníctvom väčšej spolupráce s  Radou s cieľom posilniť ich úlohu ako fóra pre verejnú 
diskusiu a formovanie politického priestoru v EÚ. 
 
S cieľom rozvíjať úlohu miest v EÚ sa v správe zasadzovalo za silnú spoluprácu medzi 
Parlamentom a Výborom regiónov a za vytvorenie programu 54 európskych diskusných fór 
na podporu komunálnej diskusie a konzultácie o záležitostiach EÚ. 
 

Komisia v nadväznosti na túto správu súhlasila s tým, že skutočne existuje potreba 
systematickejšieho dialógu s miestnymi a regionálnymi orgánmi, a uviedla, že do konca 

roku 2019 by sa uskutočnila štúdia, v ktorej by sa posúdil vplyv mestskej agendy s cieľom 
určiť, ako bude program pokračovať.  

 
  



 

 

 
 
 
 

5. Vykonávanie zmlúv 
 
 

 
 

 

 

 

5.1.  Občianstvo 
 
Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ 
  

 Spravodajca: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)  
 

 Postup: Správa o vykonávaní (2018/2111(INI)) 

  

Hlavné prvky  
 

Cieľom správy bolo posúdiť vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ. 
Hoci občianstvo EÚ existuje od prijatia Maastrichtskej zmluvy a  bolo ďalej posilnené 

v Lisabonskej zmluve, prevláda názor, že implementácia rôznych ustanovení o  občianstve 
EÚ ešte nedosiahla svoj plný potenciál, pokiaľ ide o  rozsah pôsobnosti a účinnosť.  

 
Práva občanov EÚ zakotvené v zmluvách zahŕňajú práva na demokratickú účasť, volebné 
práva, právo na voľný pohyb a nediskrimináciu a ďalej sa rozširujú na právo na konzulárnu 
ochranu. 
 
V správe sa odporúča systematickejšia ochrana týchto práv občanov EÚ, v  prípade 
potreby prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti, rozšírenia 
občianskych práv uvedených v článku 20 ods. 2 ZFEÚ prostredníctvom postupu 
uvedeného v článku 25 ZFEÚ a zvýšeného financovania programov zameraných na 

podporu verejného priestoru EÚ. Takisto sa dôrazne presadzovalo posilnenie úlohy 
kancelárií Europe Direct, ktoré by mali občanov EÚ aktívnejšie podporovať pri uplatňovaní 

ich práv. Odporúčalo sa vytvorenie európskeho sviatku 9. mája a posilnenie úlohy 
občianskeho vzdelávania a vyzvalo sa, aby sa v tejto súvislosti ďalej preskúmal potenciál 

článkov 165 až 167 ZFEÚ. V správe sa napokon navrhlo, že postup, ktorý sa začal podľa 
článku 25 ZFEÚ, by mal v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu statusu občianstva EÚ 

spolu s Európskym pilierom sociálnych práv. 
 
 

Stanoviská k výročným správam o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality 



 

 

 

Výbor AFCO pravidelne prispieva k správe Komisie o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality so stanoviskami pre výbor JURI ako výbor zodpovedný za túto príslušnú 
oblasť (spravodajcovia: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL) a Cristian Dan Preda (PPE, 
RO)). Výbor zaznamenal zvýšenú činnosť národných parlamentných komôr, a to v rámci 
politického dialógu, ako aj pri vydávaní odôvodnených stanovísk (počas posudzovaného 
obdobia boli uplatnené tri žlté karty). Poukázal na to, že komory sa celkovo chcú zapojiť do 
legislatívneho procesu EÚ a nie do predlegislatívnej kontroly. Zdôraznil, že takéto zapojenie 
by malo realizovať prostredníctvom kontroly ich príslušných vlád, keď konajú v  Rade. 

Vyzval takisto na väčšiu flexibilitu v súvislosti s mechanizmom včasného varovania 
a navrhol možnosť „zelenej karty“, ktorá by zohrávala konštruktívnejšiu úlohu  

v legislatívnom procese EÚ. 
 

V stanoviskách sa ďalej trvalo na tom, že Komisia by mala pri navrhovaní právnych 
predpisov a pri posudzovaní politík lepšie zohľadňovať zásady subsidiarity 

a proporcionality. Domnieva sa, že Komisia vypracovala silnejšie nástroje v rámci lepšej 
tvorby práva, ale že v tomto ohľade by sa mali zlepšiť posúdenia vplyvu. 

 

5.2.  Národné parlamenty 
 

 Spravodajca: Paulo Rangel (PPE, PT) 

 
 Postup: Správa o vykonávaní (2016/2149(INI)) 

 
Hlavné prvky 
 

Cieľom správy, ktorá bola prijatá 19. apríla 2018, bolo posúdiť využívanie súčasných 
mechanizmov účasti národných parlamentov  na európskom politickom procese 
a preskúmať možné zlepšenia týchto mechanizmov s  cieľom užšie zapojiť národné 
parlamenty do celkového integračného procesu.  
 
Pri príprave správy výbor zorganizoval schôdzu medziparlamentného výboru a zorganizoval 
seminár. Spravodajca uskutočnil služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností  
v portugalskom, dánskom a gréckom parlamente. Výbor takisto dostal písomné príspevky 

od niekoľkých národných parlamentov a využil odborné znalosti vo forme štúdií, briefingov 
a právneho stanoviska.  

 
V správe Parlament opätovne potvrdil kľúčovú úlohu národných parlamentov pri kontrole 

činností ich vlád v európskych záležitostiach ako členov Európskej rady a Rady. V tejto 
súvislosti podporil výmenu najlepších postupov, pravidelné diskusie medzi ministrami 

a špecializovanými výbormi národných parlamentov pred zasadnutiami Rady a  Európskej 
rady a po nich, ako aj pravidelné stretnutia poslancov národných parlamentov, komisárov 

a poslancov Európskeho parlamentu. Parlament sa takisto domnieval, že Európsky 
parlament a národné parlamenty by sa mali lepšie zapojiť do európskeho semestra 
a že rozpočtové kalendáre na vnútroštátnej a európskej úrovni by mali byť na tento účel 
lepšie zosúladené. Parlament ďalej navrhol zavedenie každoročného európskeho týždňa, 



 

 

v ktorom by poslanci národných parlamentov súčasne diskutovali o európskych 
záležitostiach s komisármi a poslancami Európskeho parlamentu. 
 
Pokiaľ ide o úlohu národných parlamentov pri kontrole dodržiavania zásady subsidiarity, 
Parlament podporil reformy systému včasného varovania (EWS) tým, že vyzval Komisiu, aby 
v rámci EWS zaviedla technické notifikačné obdobie s  cieľom nájsť praktické riešenie 
v rámci súčasnej zmluvy, aby mali národné parlamenty viac času zvážiť vydanie 
odôvodneného stanoviska k návrhu legislatívneho aktu. Vyzval takisto Komisiu, 
aby vo svojich odpovediach na odôvodnené stanoviská vydané národnými parlamentmi 

riešila proporcionalitu, ako aj subsidiaritu, a podporovala využívanie platformy IPEX 
na systematickú výmenu informácií a včasné označovanie otázok subsidiarity. Hoci 

Parlament súhlasil s myšlienkou, aby národné parlamenty predkladali konštruktívne návrhy 
na posúdenie Komisie, a to s náležitým ohľadom na právo iniciatívy Komisie, zastával názor, 

že v tomto štádiu procesu integrácie nie je možné uskutočniť realizáciu postupu 
udeľovania červených kariet. 

 
Parlament napokon vyzval na posilnenie vzťahov medzi Úniou a národnými parlamentmi, 

pričom však trval na jasnom vymedzení rozhodovacích právomocí medzi národnými 
parlamentmi a Európskym parlamentom a v tejto súvislosti odmieta vytvorenie spoločných 

parlamentných rozhodovacích orgánov.  

 

5.3. Posilnená spolupráca 
 

 Spravodajca: Alain Lamassoure (PPE, FR) 
 

 Postup: Správa o vykonávaní (2018/2112(INI)) 
 

Hlavné prvky  
 

V súvislosti s ústrednou témou budúcnosti Európy sa výbor AFCO rozhodol preskúmať 
otázku posilnenej spolupráce a najmä preskúmať, ako sa doteraz vykonávali ustanovenia 
zmluvy o posilnenej spolupráci.  

 
Pri príprave správy spravodajca zorganizoval vypočutie a uskutočnil služobné cesty na účely 

zistenia potrebných skutočností vo Švajčiarsku a  v USA. 
 
Vo svojej správe výbor AFCO posúdil doterajšie uplatňovanie tejto koncepcie a navrhol 
plán, ktorý sa má dodržiavať, aby sa zabezpečilo plynulé a  účinné vykonávanie posilnenej 
spolupráce v budúcnosti. 
Obsah správy bol založený na analýze nielen existujúcich prípadov posilnenej spolupráce 
v EÚ, ale aj podobných ustanovení o medzištátnej spolupráci v iných federálnych 
modeloch, ako sú USA, Kanada, Švajčiarsko, Austrália, Nemecko a Taliansko. 
 
Na základe plánu účinného vykonávania posilnenej spolupráce, ktorý navrhol výbor AFCO, 
sa zefektívni rozhodovací proces prostredníctvom: 
 



 

 

 stanovenia lehoty dvoch po sebe nasledujúcich predsedníctiev Rady s  cieľom 

stanoviť, že ciele prípadu spolupráce nemôže Únia ako celok dosiahnuť v súlade 
s požiadavkou uvedenou v článku 20 Zmluvy o EÚ,  

 a navrhnutia použitia osobitnej premosťovacej doložky  v článku 333 ZFEÚ 
na prechod od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a od 
osobitného k riadnemu legislatívnemu postupu, hneď po schválení dohody o začatí 
posilnenej spolupráce Radou.  

 
Výbor AFCO takisto navrhol aktívnu úlohu Komisie pri riadení posilnenej spolupráce 
a odporučil posilniť úlohu Parlamentu v rámci posilnenej spolupráce tým, že mu umožní 
navrhnúť nové formy posilnenej spolupráce prostredníctvom článku 225 ZFEÚ 
(kvázilegislatívna iniciatíva) a jej zapojením do všetkých rozhodovacích krokov tohto 
postupu. 
 
V správe AFCO sa uvádzajú aj odporúčania týkajúce sa výdavkov spojených s posilnenou 
spoluprácou a jurisdikciou Súdneho dvora v takýchto prípadoch. V správe sa napokon 
odporučili aj niektoré úpravy inštitucionálnej štruktúry Únie, aby sa rozhodovací postup 
lepšie prispôsobil posilnenej spolupráci, pričom sa v nej navrhli ustanovenia umožňujúce 

členským štátom odstúpiť od posilnenej spolupráce alebo ju vylúčiť.  
 
Tieto hlavné posolstvá boli potvrdené na plenárnom hlasovaní o správe, ktoré sa 
uskutočnilo 12. februára 2019. 

 

5.4. Decentralizované agentúry 
 

 Spravodajca: Gyorgy Schöpflin (PPE, HU) 

 

 Postup: Správa o vykonávaní (2018/2114 (INI)) 
 

Hlavné prvky  

 
Táto správa o vykonávaní, ktorá bola prijatá na plenárnom zasadnutí 14. februára 2019, 

skúma a hodnotí, ako sa zaviedli inštitucionálne mechanizmy zabezpečujúce 
demokratickú kontrolu decentralizovaných agentúr, najmä spoločné vyhlásenie z  roku 

2012 a spoločný prístup k decentralizovaným agentúram, a navrhuje zlepšenia s cieľom 
zaviesť súdržnejšie, účinnejšie a transparentnejšie inštitucionálne usporiadanie 

parlamentnej kontroly činnosti týchto agentúr. 
 

Pri príprave správy sa všetkým parlamentným výborom zaslal dotazník a výskumné služby 
Parlamentu si objednali štúdiu o „agentúrach EÚ, spoločnom prístupe a parlamentnej 

kontrole“. Spravodajca uskutočnil služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností  
v Agentúre pre základné práva (FRA) vo Viedni, v Agentúre Európskej únie pre odbornú 

prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) v Budapešti a v Agentúre pre európsky 
GNSS (GSA) v Prahe. 

 



 

 

Hoci sa berie do úvahy skutočnosť, že výbory Parlamentu aktívne kontrolujú agentúry  (ako 
rozpočtový orgán a orgán udeľujúci absolutórium, a to prostredníctvom vymenovania 
členov správnych rád, prostredníctvom postupu vymenúvania alebo prepúšťania riaditeľov 
agentúr, prostredníctvom konzultácií o pracovných programoch, prostredníctvom 
predkladania výročných správ o činnosti a prostredníctvom výmeny názorov, návštev, 
briefingov alebo poskytovania odborných znalostí), Parlament požaduje dôkladné 
posúdenie vykonávania spoločného prístupu. Na základe tohto preskúmania žiada, aby sa 
znovu zvážilo vypracovanie medziinštitucionálnej dohody o  agentúrach a zabezpečenie 
primeraného demokratického dohľadu a zodpovednosti vrátane povinného päťročného 

preskúmania zásad, ktorými sa riadi ich zakladanie a fungovanie. Parlament sa takisto 
domnieva, že by sa mohla ďalej zlepšovať jeho úloha v rámci dohľadu nad rozmerom 

správy vecí verejných, a to okrem iného aj prostredníctvom výročnej diskusie o fungovaní 
a riadení agentúr. Parlament sa takisto domnieva, že v prípade zmeny zmluvy by sa malo 

zvážiť, ako možno agentúry v zmluvách zakotviť ešte pevnejšie. 
 

Návrhy na premiestnenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo (EBA) vyvolali obavy vyjadrené výborom AFCO a výbormi zodpovednými 

za príslušnú oblasť (ENVI a ECON) z toho, že nedostatočné zapojenie Parlamentu 
do postupu výberu nových sídiel nijako nenarúčalo jeho právomoci vyplývajúce z riadneho 

legislatívneho postupu. Parlament preto prijal vyhlásenie v rámci legislatívneho postupu 
na premiestnenie sídiel týchto agentúr, v ktorom požadoval revíziu príslušných ustanovení 
spoločného vyhlásenia z roku 2012 a spoločného prístupu. 

 

5.5.  Právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou 
 

 Spravodajca: Mercedes Bresso (S&D, IT) 
 

 Postup: Správa o vykonávaní (2018/2113(INI)) 
 

Hlavné prvky  
 

Parlamentný dohľad je predpokladom demokratickej legitimity. Vplyvom nedávnych zmien 

v procese tvorby práva a posilnenia legislatívnej úlohy výkonnej moci vznikla potreba 
posilniť postupy parlamentnej kontroly. Tento jav nie je v inštitucionálnej štruktúre Únie 

cudzí vzhľadom na to, že Komisia nadobúda zákonodarné právomoci prostredníctvom 
delegovaných aktov, získava čoraz silnejšiu politickú úlohu a  vzniká väčšia potreba 
posilnenia práva na doplnenie efektívnosti právnych predpisov. Cieľom tejto správy je preto 
prehodnotiť kontrolnú úlohu Parlamentu voči Komisii a  aktualizovať ju v súlade s týmto 
novým inštitucionálnym vývojom. 
AFCO vo svojej správe analyzoval existujúce nástroje parlamentnej kontroly 
nad Komisiou, určil hlavné výzvy parlamentného dohľadu a vydal odporúčania týkajúce 
sa reakcie na existujúce výzvy. 
 
Výbor AFCO okrem iného poukázal na to, že Parlament v plnej miere nevyužíva všetky 
nástroje politickej kontroly nad výkonnou mocou , pripomenul svoju silnú podporu 
postupu navrhovania hlavných kandidátov, zdôraznil, že výkonná moc EÚ je viacvrstvová 



 

 

a môže mať rôzne tvary v závislosti od oblasti politiky, a varovala pred tým, aby Európska 
rada vykonávala legislatívne funkcie proti zneniu zmlúv. Vďaka stanoviskám predloženým 
Výborom pre rozpočet (BUDG) a Výborom pre kontrolu rozpočtu (CONT) výbor AFCO 
takisto pozorne sledoval postupy udeľovania absolutória a rozpočtové postupy ako 
nástroje parlamentného dohľadu. 
 
Výbor AFCO okrem iného odporučil, že nástroje na branie Komisie na zodpovednosť by sa 
mali kombinovať s nástrojmi na kontrolu riadenia a že by sa mali reformovať vlastné 
pracovné metódy Parlamentu s cieľom posilniť jeho kontrolné funkcie. Výbor AFCO takisto 

vyzval Komisiu, aby lepšie zohľadnila legislatívne iniciatívy, ktoré Parlament inicioval 
podľa článku 225 ZFEÚ, a takisto sa domnieval, že možnosť udelenia práva na legislatívnu 

iniciatívu Parlamentu v súvislosti s budúcou zmenou zmluvy si zaslúži vážne zváženie. 
Považovala takisto za potrebné, aby sa v každej budúcej revízii zmluvy preskúmala 

možnosť brať jednotlivých komisárov na zodpovednosť. Okrem toho výbor AFCO vyzval 
Komisiu a Radu, aby nadviazali politický dialóg o návrhu nariadenia Parlamentu 

o vyšetrovacích právomociach. A napokon to najdôležitejšie, výbor AFCO vyzval 
k posilnenej spolupráci a výmene najlepších postupov v oblasti parlamentnej kontroly 

nad výkonnou mocou s národnými parlamentmi. 
 

Tieto hlavné posolstvá boli vo všeobecnosti potvrdené na plenárnom hlasovaní o správe, 
ktoré sa uskutočnilo 12. februára 2019. 

 

5.6. Základné práva, demokracia a právny štát 
 
Vykonávanie Charty základných práv v inštitucionálnom rámci EÚ 
  

 Spravodajca: Barbara Spinelli (GUE, IT)  

 
 Postup: Správa o vykonávaní (2017/2089(INI)) 

  
Hlavné prvky  

 

V správe sa analyzoval proces vykonávania Charty základných práv EÚ ako primárneho 
práva EÚ zo strany inštitúcií EÚ. Komisia dospela k záveru, že hoci sa Lisabonskou zmluvou 

stanovila charta za základné právo EÚ takmer pred desiatimi rokmi, jej začlenenie 
do rozhodovacieho procesu EÚ by sa mohlo výrazne posilniť. 
  
V správe sa uznal význam Agentúry pre základné práva v tomto procese a vyzvalo sa 
na posilnenie jej úlohy prostredníctvom procesu systematickej konzultácie. Komisia sa ňou 
vyzvala k tomu, aby pri vypracovávaní posúdení vplyvu zohľadnila ustanovenia charty. 
Vyzvalo sa takisto na ďalšie vykonávanie uznesenia Parlamentu o zriadení mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné práva (pozri nižšie), ktorý by umožňoval 
systematické skúmanie vývoja v EÚ, členských štátoch a inštitúciách a orgánoch EÚ. 
V správe sa takisto požiadali všetky inštitúcie EÚ, aby posilnili zakomponovanie charty 
do politík EÚ, a to najmä do európskeho semestra pre hospodársku koordináciu, 
regionálneho financovania EÚ, politiky rozširovania, spoločnej zahraničnej a  bezpečnostnej 



 

 

politiky a obchodnej politiky. Komisia sa v nej vyzvala k tomu, aby splnila povinnosť EÚ 
pristúpiť k Európskemu dohovoru o ochrane základných práv, ktorý bol pozastavený 
od negatívneho stanoviska Súdneho dvora EÚ. V správe sa ďalej zdôraznil potenciál agentúr 
EÚ podporovať členské štáty pri plnení ich povinností vyplývajúcich z charty.  
  
V správe sa vyzvali inštitúcie EÚ, a najmä Európska komisia, aby zvýšili podporu členským 
štátom pri vykonávaní Charty na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa práva 
charty neprehliadali alebo aby sa nevykladali nesprávne a aby sa v tejto súvislosti posilnila 
spolupráca a výmena osvedčených postupov medzi členskými štátmi. V správe sa 

napokon zdôraznilo, že na zefektívnenie uplatňovania charty zo strany inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr EÚ je potrebný dôslednejší výklad charty.  

 

Stanoviská týkajúce sa základných práv a právneho štátu  
 
Okrem správ o základných právach a právnom štáte prijal výbor AFCO niekoľko stanovísk 
súvisiacich s touto témou: 

 
Základné práva 

 
Výbor AFCO prispel svojím stanoviskom k diskusii o základných právach v EÚ v rokoch 

2013 – 2014 (spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)), v ktorom zdôraznil potrebu 
pokračovať v pristúpení EÚ k EDĽP, zabezpečovať presadzovanie hodnôt EÚ stanovených 

v článku 2 a zabezpečiť súlad medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi, pokiaľ ide 
o ochranu a podporu ľudských práv vrátane medzinárodných dohôd. Výbor vzal 
na vedomie inštitucionálne ťažkosti pri aktivácii článku 7 ods. 2 ZFEÚ, pretože si to vyžaduje 
jednomyseľnosť v Rade, a následne vyzval členské štáty a inštitúcie EÚ, aby navrhli ďalší 
mechanizmus na účinné monitorovanie dodržiavania základných práv a  právneho štátu, 
prostredníctvom rozšírenia mandátu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), 
zverejňovania verejných informácií o porušovaní základných práv a na základe zistení 
agentúry FRA umožňuje Komisii začať konania o porušení právnych predpisov v prípade 
porušenia článku 2 ZEÚ. 

 
Tvrdil takisto, že je potrebné zintenzívniť úsilie s  cieľom zrevidovať nariadenie o prístupe 
verejnosti k dokumentom a európsku iniciatívu občanov a zaoberať sa otázkami 
týkajúcimi sa rastúceho problému odňatia volebného práva občanov EÚ v národných 

voľbách v dôsledku ich uplatňovania práva na voľný pohyb. 
 

Mechanizmus právneho štátu 
 
Výbor (spravodajca: György Schöpflin (PPE, HU)) prispel do iniciatívnej legislatívnej správy 
výboru LIBE zameranej na zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát 
a základné práva (pakt EÚ o demokracii, právnom štáte a základných právach). Parlament 
od júna 2015 naliehavo vyzýval Komisiu, aby navrhla takýto mechanizmus, ktorého cieľom 
by bolo zabezpečiť dodržiavanie Charty základných práv a zmlúv. Parlament v správe 
prijatej na plenárnom zasadnutí 25. októbra 2016 adresoval Komisii konkrétne odporúčania 
vrátane návrhu medziinštitucionálnej dohody, ktorou sa tieto odporúčania vysvetľujú. 
Navrhol najmä to, aby mechanizmus začlenil a dopĺňal existujúce mechanizmy, pričom by 



 

 

mal byť založený na dôkazoch a objektívny. Navrhol, aby ho podporovala široká skupina 
odborníkov, aby oslovil členské štáty a inštitúcie EÚ a zahŕňal nápravné aj preventívne 
opatrenia. Výbor AFCO sa zaoberal najmä odporúčaniami týkajúcimi sa jeho právnej formy 
(medziinštitucionálna dohoda), organizáciou celoeurópskej medziparlamentnej diskusie 
o demokracii, právnom štáte a základných právach, ako aj prijatia uznesenia. 
 
Situácia v Maďarsku 
 
V roku 2017 výbor AFCO takisto prijal stanovisko k situácii v Maďarsku (spravodajkyňa: 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)). 
 

AFCO pripomenul, že všetky členské štáty zdieľajú a musia dodržiavať hodnoty zakotvené 
v článku 2 ZEÚ a že tieto hodnoty sú chránené postupom stanoveným v článku 7 ZEÚ. AFCO 

sa takisto domnieval, že súčasná situácia v Maďarsku predstavuje jasné riziko závažného 
porušenia hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ a je dôvodom na začatie postupu podľa 

článku 7 ods. 1 ZEÚ. 
 

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát 
 

Dňa 21. novembra 2018 výbor AFCO prijal stanovisko pre Výbor pre rozpočet a  Výbor 
pre kontrolu rozpočtu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v  oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch (spravodajca: Helmut Scholz (GUE, DE)). 
 
Okrem iného sa v stanovisku navrhuje, že opatrenia uložené podľa tohto nariadenia by mali 
nadobudnúť účinnosť až potom, čo Európsky parlament a  Rada schvália presun sumy 

zodpovedajúcej hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy . S cieľom zabezpečiť 
rýchle rozhodnutie o opatreniach, ktoré sú potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, 

by sa takéto presuny mali považovať za schválené, pokiaľ ich Európsky parlament alebo 
Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, v  stanovenej lehote nezmení ani 

nezamietne. Uloženie takýchto opatrení nesmie mať vplyv na povinnosť členských štátov 
vykonávať program alebo fond ovplyvnený opatrením a najmä na povinnosť uhrádzať 

platby v prospech konečných príjemcov. Komisia musí aktívne monitorovať, či sa 
dodržiavajú právne nároky konečných prijímateľov alebo príjemcov. Ak Komisia získa 

dôkazy, že dotknutý členský štát neplní svoju povinnosť zabezpečiť platby a  oprávnené 
záujmy konečných prijímateľov alebo príjemcov, prijme všetky primerané opatrenia 

na pomoc týmto prijímateľom alebo príjemcom pri uplatňovaní ich nárokov. 
 

Program Práva a hodnoty 
 
Dňa 21. novembra 2018 výbor AFCO prijal stanovisko pre Výbor pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa zriaďuje program Práva a hodnoty na obdobie rokov 2021 – 2027 (spravodajca: Josep-

Maria Terricabras (Verts, ES), (2018/0207(COD)). Týmto novým programom sa nahradí  
program Európa pre občanov a program Práva, rovnosť a občianstvo, pričom je cieľom 

skombinovať ich hlavné prvky. 

 



 

 

Okrem oblastí programu, ktoré boli pôvodne uvedené v návrhu, sa v stanovisku zavádza 
oblasť hodnôt Únie na podporu a ochranu základných práv a hodnôt, demokracie 
a právneho štátu na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a  nadnárodnej úrovni. 

 
 
  



 

 

 
 
 

6. Inštitucionálne dôsledky 
vystúpenia z Únie 

 
 
 

 
 

 

 

BREXIT 
 

1. Úloha Európskeho parlamentu – centralizovaný postup 
 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva predstavovalo všeobecný horizontálny záujem pre celý 
Parlament. V tejto súvislosti sa Parlament ako celok už od začiatku angažoval v organizovaní 
vnútorných postupov, ktoré majú sprevádzať toto vystúpenie, ako aj v identifikácii dôsledkov 
vystúpenia pre EÚ a pre politiky, ktoré patria do pôsobnosti každého parlamentného výboru. 
Parlament odpovedal čo najúplnejšie a najrýchlejšie na požiadavky úlohy, ktorá je mu zverená 
zmluvou. Účinne zmobilizoval svoje politické a administratívne zdroje, aby sa chopil úlohy byť 
vnímavým, zodpovedným a konštruktívnym aktérom rokovaní a celého postupu. 
 
Hoci Európsky parlament nie je formálne súčasťou rokovaní o vystúpení členského štátu, je 
podľa článku 50 ZEÚ oprávnený udeliť súhlas s  dohodou o vystúpení uzavretou medzi EÚ 
a vystupujúcim členským štátom. Parlament je takisto inštitúciou EÚ, ktorá má všeobecnú 
právomoc v oblasti politickej kontroly stanovenú v zmluve. Z týchto dôvodov Parlament veľmi 
pozorne sledoval každý krok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie a zohrával 

pri každom tomto kroku aktívnu úlohu. 
 

Parlament sa tejto záležitosti chopil po referende v Spojenom kráľovstve, ktoré sa konalo 
23. júna 2016 a v ktorom väčšina s podielom 51,9 % hlasovala za vystúpenie z Európskej únie. 

 
Mimoriadne zasadnutie Konferencie predsedov sa uskutočnilo bezprostredne po referende 

24. júna 2016 s cieľom pripraviť stretnutie predsedu Parlamentu s  predsedami ostatných 
inštitúcií v nadväznosti na referendum a takisto s cieľom zvážiť ďalšie kroky Parlamentu 
v tomto procese. 
 
Na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa konala 28. júna 2016, na ktorej sa diskutovalo o výsledku 
referenda, Parlament prijal uznesenie o rozhodnutí vystúpiť z EÚ vyplývajúcom z referenda 
v Spojenom kráľovstve (P8_TA(2016)0294), pričom 395 hlasov bolo za, 200 proti a  71 sa 
zdržalo, Parlament si pripomenul svoje právomoci podľa zmlúv a  požadoval, aby bol plne 
zapojený do všetkých fáz procesu vystúpenia. Prostredníctvom vlastnej iniciatívy a  iniciatívy 
ostatných inštitúcií sa Parlament už od začiatku do tohto procesu účinne zapojil, pričom viedol 
konzultácie, diskusie a vykonával analýzy všetkých inštitucionálnych a  politických dôsledkov 

brexitu. 
 



 

 

Vzhľadom na zložité politické, horizontálne, právne a  politické otázky sa koordinácia práce 

Parlamentu sústredila na úrovni Konferencie predsedov ako vedúceho orgánu v rámci 
Parlamentu po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Konferencia predsedov vytvorila 

postupný prístup k procesu: prvá fáza až do vymedzenia usmernení Európskej rady, keď by sa 
práca zachovala na úrovni konferencie, s Guyom Verhofstadtom (ALDE, BE) ako 

koordinátorom rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva po jeho vymenovaní na zasadnutí 
konferencie dňa 8. septembra 2016; druhá fáza rokovaní, keď by Guy Verhofstadt koordinoval 

prácu s predsedníčkou Výboru pre ústavné veci (AFCO) Danutou Hübnerovou (PPE, PL); 
a tretia fáza, ktorú riadi výbor AFCO a ostatné výbory, zodpovedajúca postupu súhlasu. 

 
V tejto súvislosti a s tým istým cieľom zabezpečiť štruktúrované zapojenie Parlamentu 

do procesu vystúpenia zriadila Konferencia predsedov riadiacu skupinu pre brexit (BSG) 
(formálne na zasadnutí Konferencie predsedov zo 6. apríla 2017, ale neformálne po prijatí 

uznesenia Európskeho parlamentu z 28. júna 2016). 
 
Skupina BSG bola poverená koordináciou a prípravou rokovaní, úvah a uznesení Parlamentu 
o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ pod záštitou Konferencie predsedov. Tvoril ju predseda 
a koordinátor Guy Verhofstadt, Elmar Brok (PPE, DE), Robert Gualtieri (S&D, IT) , Philippe 
Lamberts (Verts/EFA, BE), Gabriele Zimmerová (GUE/NGL, DE) a Danuta Hübnerová ako 
predsedníčka výboru AFCO. 

 
Parlament bol zakaždým zapojený do metód a štruktúr, ktoré sa zaoberali rokovaniami, a to 

prostredníctvom informačných kanálov alebo aktívnej účasti. V súlade s vyhlásením 
z 15. decembra 2016 vydaným po neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád 27 

členských štátov boli na prípravné zasadnutia Európskej rady pozvaní „zástupcovia 
Parlamentu“. To znamenalo, že Parlament bol účinne zapojený, a to aj na stretnutiach 

tzv. šerpov a Rady pre všeobecné záležitosti. Rozhodnutím prijatým na Konferencii predsedov 
zo 4. apríla 2017 predseda Parlamentu vymenoval troch poslancov, ktorí zastupovali 

Parlament na stretnutiach šerpov pri príprave zasadnutí Európskej rady o vystúpení 
Spojeného kráľovstva, ktorými boli Elmar Brok, Roberto Gualtieri a  Guy Verhofstadt. Na tom 

istom stretnutí bol Guy Verhofstadt poverený zúčastniť sa na príslušných zasadnutiach Rady 
pre všeobecné záležitosti a na zasadnutiach o politickom zhodnotení súčasného stavu. 
Predseda Parlamentu sa vyzýva k tomu, aby vystúpil na začiatku zasadnutí Európskej rady. 
Napokon hlavný vyjednávač Únie Michel Barnier podrobne a  pravidelne informoval Parlament 
o každom vývoji, o tlačových konferenciách a podávaní informácií Parlamentu pred každým 
kolom rokovaní a po ňom, ako aj o dôležitých udalostiach alebo krokoch v tomto procese, 
akými sú zasadnutia Európskej rady súvisiace s  brexitom. Michel Barnier sa zúčastnil 
na niekoľkých stretnutiach Konferencie predsedov a Konferencie predsedov výborov s cieľom 
prediskutovať súčasný stav rokovaní s  predstaviteľmi politických skupín a predsedami 

výborov. 
 

Skupina BSG sa stretla viac ako 70-krát a účinne prispela k tomu, aby sa Parlament 
systematicky zapájal a vždy bol v popredí tohto postupu, a to prostredníctvom včasných 

uznesení a vyhlásení, ktoré obsahovali odôvodnené stanoviská ku všetkým rokovaniam 
a hlavným zmenám od oznámenia zámeru vystúpiť. 

 



 

 

Angažovanosť Parlamentu sa formovala nielen na značnom počte stretnutí riadiacej skupiny 

pre brexit a diskusií v rámci Konferencie predsedov, ale aj na diskusiách na plenárnom 
zasadnutí o brexite. Jeho uznesenia boli vždy vo veľkej miere v súlade s postojmi ostatných 

inštitúcií vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa brexitu. Skupina BSG takisto vydala niekoľko 
vyhlásení o rôznych otázkach v kľúčových okamihoch, keď rokovania pokračovali alebo sa 

prerušili. Parlament takisto zostal v úzkom kontakte s vládou a orgánmi Spojeného kráľovstva 
vrátane Ministerstva vnútra Spojeného kráľovstva, najmä pokiaľ ide o otázku práv občanov. 

 
2. Úloha výboru AFCO – prípravná práca 

 
Okrem týchto organizačných rozhodnutí Konferencie predsedov a  podľa rokovacieho 

poriadku Európskeho parlamentu je výbor AFCO výborom zodpovedným za postup súhlasu 
uvedený v článku 50 ZEÚ. V článku 884 o vystúpení z Únie stanovuje, že „ak sa členský štát 

rozhodne vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, vec sa pridelí 
gestorskému výboru“. V súlade s oddielom XVIII prílohy V k rokovaciemu poriadku, pokiaľ ide 
o právomoci a zodpovednosti stálych výborov, výbor AFCO je výborom zodpovedným 
za inštitucionálne dôsledky vystúpenia, a preto je zodpovedný za postup súhlasu po ukončení 
rokovaní. 
 
Výbor AFCO by preto mal zohrávať horizontálnu úlohu bez toho, aby boli dotknuté osobitné 

právomoci iných výborov pre sektorové otázky. Výbor AFCO má na starosti vydávanie 
odporúčania o schválení alebo zamietnutí zmluvy o vystúpení, o ktorej rokuje EÚ a vystupujúci 

členský štát. Takéto odporúčanie by malo mať formu uznesenia vrátane citácií, ale nie 
odôvodnení, a mohlo by obsahovať krátke odôvodnenie, o ktorom by sa nehlasovalo. 

Pozmeňujúce návrhy sú prípustné iba vtedy, keď je ich cieľom zmena odporúčania 
navrhovaného spravodajcom. Príslušný postup sa riadi článkom 1055 rokovacieho poriadku. 

 
Parlament by mal prijať rozhodnutie o súhlase, v ktorom sa zohľadní odporúčanie výboru 

AFCO. V súlade s článkom 105 ods. 46 rokovacieho poriadku Parlament rozhodne jediným 
hlasovaním o udelení súhlasu bez ohľadu na to, či na základe odporúčania gestorského výboru 

sa má akt prijať alebo zamietnuť. Nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy a  v súlade 
s článkom 887 rokovacieho poriadku Parlament rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov. 
 
Výbor AFCO vykonal rozsiahle prípravné práce, zhromaždil dôkazy, rady a  odborné znalosti 
z rôznych verejných alebo súkromných sektorov a zainteresovaných strán, a to na kontinente, 
ako aj v Spojenom kráľovstve. Výbor AFCO, podobne ako ostatné parlamentné výbory, 
organizoval diskusie a vypočutia o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie 
v oblastiach politiky v rámci ich príslušných pôsobností v súlade s usmerneniami poskytnutými 
Konferenciou predsedov. 

 
Od 3. septembra 2015 výbor AFCO diskutoval o brexite na viac ako 40 schôdzach výborov 

vrátane diskusií s hlavným vyjednávačom EÚ, koordinátorom skupiny BSG a  ďalšími 
inštitucionálnymi zainteresovanými stranami. Uskutočnili sa vypočutia, semináre 

                                                 
4 Bývalý článok 82 rokovacieho poriadku. 
5 Bývalý článok 99 rokovacieho poriadku. 
6 Bývalý článok 99 rokovacieho poriadku. 
7 Bývalý článok 82 rokovacieho poriadku. 



 

 

a prezentácie štúdií alebo briefingov o otázkach od prerokovania ústavných vzťahov 

Spojeného kráľovstva s Európskou úniou až po dohodu, ktorú dosiahla Európska rada 
18. – 19. februára 2016, o budúcom ústavnom vzťahu so Spojeným kráľovstvom, právach 

občanov a dôsledkoch brexitu pre hranicu s Írskom. 
 

Výbor AFCO sa takisto zúčastnil alebo sa priamo zapojil do vypočutí iných výborov v otázkach 
týkajúcich sa vystúpenia alebo budúceho vzťahu medzi EÚ a  Spojeným kráľovstvom. Okrem 

týchto osobitných podujatí sa o otázkach vystúpenia a najmä o stave procesu diskutovalo 
takmer na každej schôdzi výboru po oznámení úmyslu o vystúpení. 

 
Výbor AFCO vytvoril v septembri 2016 internú pracovnú skupinu s cieľom pripraviť  

a koordinovať činnosti AFCO týkajúce sa postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie po 
oznámení podľa článku 50 ZEÚ. 

 
Napokon sa predsedníčka výboru AFCO a členka skupiny BSG Danuta Hübnerová aktívne 
zapojila do intenzívneho úsilia o zhromažďovanie dôkazov a informácií, usporiadala približne 
500 dvojstranných stretnutí s verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami o otázkach 
súvisiacich s vystúpením a jeho vplyvom na EÚ a Spojené kráľovstvo a zúčastnila sa 
na značnom počte externých podujatí súvisiacich s  brexitom. Ako členka skupiny BSG sa 
zúčastnila na jej približne 70 stretnutiach a dôsledne oznámila výsledky všetkých BSG 

a bilaterálnych stretnutí členom výboru AFCO počas zasadnutí tohto výboru. 
 

Všetky činnosti výboru AFCO priniesli množstvo dôležitých a  relevantných informácií  
o vystúpení a nielen o ňom, najmä o fungovaní Európskej únie a o vplyve vystúpenia 

na občanov, podniky, inštitúcie a komunity. 
 

Pri určovaní hlavných ústavných a inštitucionálnych otázok, ktoré vyplývajú z vystúpenia 
Spojeného kráľovstva už v počiatočnom štádiu, výbor AFCO vypracoval dokument, ktorý 

obsahoval množstvo navrhovaných a predbežných otázok týkajúcich sa týchto problematík. 
Medzi najvýznamnejšie z tých, ktoré boli určené v kontexte pôsobnosti výboru AFCO, patrila 

revízia rozhodnutia Európskej rady o zložení Európskeho parlamentu8. 
 
Rozhodnutím Európskej rady 2013/312/EÚ z 28. júna 2013, ktorým sa stanovuje zloženie 
Európskeho parlamentu (ku ktorému Parlament udelil svoj súhlas), sa pridelilo Spojenému 
kráľovstvu 73 kresiel v Európskom parlamente. 
 
Podľa článku 4 tohto rozhodnutia, ktoré sa vzťahovalo len na obdobie 2014 – 2019, mal 
Parlament do konca roka 2016 predložiť návrh s  cieľom vymedziť „systém, ktorý v budúcnosti  
pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym, spravodlivým, 

trvalým a transparentným spôsobom prideliť kreslá jednotlivým členským štátom...“. 
 

                                                 
8 Parlament má v tejto veci iniciatívu a musí dať svoj súhlas s  rozhodnutím Európskej rady, ktorá rozhoduje 

jednomyseľne (článok 14 ods. 2 ZEÚ). Konferencia predsedov odložila svoje rozhodnutie povoliť vypracovanie 

legislatívnej iniciatívnej správy, ktorú požadoval výbor AFCO, až do aktivácie článku 50 zo strany Spojeného 

kráľovstva, ale umožnila výboru AFCO začať potrebné prípravné práce. Predseda Európskeho parlamentu o  tom 

informoval predsedu Európskej rady listom zo 14. decembra 2016.  



 

 

Vystúpenie Spojeného kráľovstva malo priamy vplyv na prideľovanie kresiel a  zloženie 

Parlamentu. Parlament preto vo svojom uznesení zo 7. februára 2018 o zložení Európskeho 
parlamentu navrhol nové pridelenie kresiel v Parlamente, ktoré sa bude uplatňovať 

od európskych volieb v roku 2019, a rozhodnutie Európskej rady 2013/312/EÚ bolo účinne 
revidované a nahradené rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2018/937 z 28. júna 2018, ktorým 

sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu. Toto rozhodnutie obsahovalo osobitné 
ustanovenia „v prípade, že Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia 2019 – 

2024 ešte stále členským štátom Únie“, alebo v prípade, že vystúpenie nadobudne právnu 
účinnosť pred začiatkom tohto volebného obdobia. 

 
3. Prerušenie procesu vystúpenia 

 
Vývoj v Spojenom kráľovstve v súvislosti s vystúpením tento proces účinne pozastavil. 

Po ukončení rokovaní v novembri 2018 a napriek všetkému úsiliu, uisteniam a zárukám, ktoré 
poskytla EÚ a vláda Spojeného kráľovstva v súvislosti s dohodou o vystúpení a rokovaniami 
o budúcich vzťahoch, Dolná snemovňa odmietla návrh dohody o vystúpení v troch po sebe 
nasledujúcich „zmysluplných“ hlasovaniach. Prvé z nich sa konalo 15. januára 2019 (432 
hlasov proti; 202 hlasov za), druhé 12. marca 2019 (391 hlasov proti; 242 hlasov za) a tretie 
29. marca 2019 (344 hlasov proti; 286 hlasov za). 
 

Vzhľadom na okolnosti 21. marca 2019 Európska rada (článok 50) schválila žiadosť 
predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva o predĺženie termínu podľa článku 50 ods. 3 ZEÚ. 

Brexit bol potom odložený až do 22. mája 2019 pod podmienkou, že Dolná snemovňa schváli 
dohodu o vystúpení do 29. marca, alebo ak to nebude možné, do 12. apríla 2019. 

Po neúspechu hlasovania 29. marca 2019 Spojené kráľovstvo predložilo 5. apríla 2019 druhú 
žiadosť o predĺženie, ktorú Európska rada schválila 10. apríla 2019. Toto druhé predĺženie 

malo trvať tak dlho, ako je potrebné na ratifikáciu dohody o vystúpení, najneskôr však 
do 31. októbra 2019, a pod podmienkou, že Spojené kráľovstvo sa v prípade neúspešnej 

ratifikácie do 22. mája 2019 zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu v dňoch 
23. – 26. mája 2019. 

 
Z tohto dôvodu, a hoci návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva 
pre atómovú energiu bol predložený Parlamentu a oznámený na plenárnom zasadnutí 
31. januára 2019, postup súhlasu nebol uzavretý, keďže parlament Spojeného kráľovstva 
nezabezpečil schválenie dohody o vystúpení. 
 
 

 
 

 
7. Inštitucionálne vzťahy 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

7.1. Lepšia tvorba práva  
 
– Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva 
 

 Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) 

 
 Postup: Medziinštitucionálna dohoda (2016/2005(ACI)) 

 
– Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva 
 

 Spravodajcovia: Richard Corbett (AFCO, S&D, UK) a Pavel Svoboda (JURI, PPE, CZ) 

 
 Postup: Iniciatívna správa, postup spoločných výborov JURI (2016/2018(INI)) 

 
Hlavné prvky  

 

Ako súčasť balíka o lepšej tvorbe práva Komisia 19. mája 2015 navrhla novú 
Medziinštitucionálnu dohodu (MID) o lepšej tvorbe práva. Po niekoľkých kolách rokovaní 
medzi Komisiou, Parlamentom a Radou bola 8. decembra 2015 dosiahnutá dohoda. Túto 
dohodu schválila Konferencia predsedov Parlamentu 16. decembra 2015. V súlade 
s rokovacím poriadkom Parlamentu výbor AFCO preskúmal túto dohodu a odporučil  
plenárnemu zhromaždeniu, aby sa táto MID prijala. Parlament sa 9. marca 2016 rozhodol ju 
schváliť.  
 
Parlament uvítal dohodu ako dobrý základ na vytvorenie a rozvoj nového, otvorenejšieho 
a transparentnejšieho vzťahu medzi týmito tromi inštitúciami  s cieľom dosiahnuť lepšiu 
tvorbu právnych predpisov v záujme občanov Únie. Vo svojom rozhodnutí takisto uviedol 
viacero otázok, ktorým sa treba ďalej venovať na politickej a/alebo na technickej úrovni.  
 
Tieto otázky boli predmetom ďalšej analýzy v spoločnej iniciatívnej správe výborov JURI – 

AFCO o výklade a vykonávaní novej MID. S cieľom vypracovať túto správu zriadili výbory 
JURI a AFCO pracovnú skupinu na podrobnejšie preskúmanie vykonávania novej 

medziinštitucionálnej dohody. Na základe práce tejto pracovnej skupiny vypracovali obidva 
výbory správu o vykonávaní a výklade MID, ktorú Parlament schválil na plenárnom 
zasadnutí 30. mája 2018. 
 
V správe sa preskúmalo vykonávanie ustanovení v oblasti programovania, nástroje lepšej 
tvorby práva, legislatívne nástroje, delegované a vykonávacie akty, transparentnosť 
a koordinácia legislatívneho procesu, vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov 
Únie, zjednodušenie a vykonávanie a monitorovanie MID. V správe sa vo všeobecnosti 
uvítal dosiahnutý pokrok (napr. prijatie spoločných vyhlásení o ročnom 
medziinštitucionálnom programovaní, vytvorenie spoločného registra delegovaných aktov, 
prístup na stretnutia odborníkov Komisie pri príprave delegovaných aktov) a skúsenosti 
získané v prvom roku a pol uplatňovania novej MID. Inštitúcie sa vyzvali, aby vyvinuli ďalšie 
úsilie v záujme úplného vykonávania dohody, najmä pokiaľ ide o medziinštitucionálne 



 

 

rokovania o nezáväzných kritériách uplatňovania článkov 290 a  291 ZFEÚ (delegované 
a vykonávacie akty), zosúladenie všetkých základných aktov, ktoré sa naďalej odvolávajú 
na regulačný postup s kontrolou, medziinštitucionálne rokovania o  praktických 
opatreniach na spoluprácu a výmenu informácií o rokovaniach a uzatváraní 
medzinárodných dohôd, a na zriadenie určenej spoločnej databázy o stave legislatívnych 
spisov. 
 
Výbor takisto prijal stanovisko k návrhu Komisie zmeniť pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 

právomocí Komisie (spravodajca: Pascal Durand (Verts, FR)), v ktorom vyzval na zvýšenie 
transparentnosti hlasovania členských štátov v stálom a odvolacom výbore, ale nedržal sa 

návrhu Komisie nezohľadňovať hlasy členských štátov v  odvolacom výbore, ktoré sa 
zdržali hlasovania.  

 

7.2. Strategické vyšetrovanie ombudsmanky týkajúce sa transparentnosti 
legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady 
 

 Spravodajcovia: Jo Leinen (S&D, DE) a Yana Toom (ALDE, EE) 
 

 Postup: Iniciatívna správa, postup spoločných schôdzí výborov PETI, (2018/2096(INI))  
 

Hlavné prvky  
 

Európska ombudsmanka v marci 2017 otvorila strategické vyšetrovanie týkajúce sa 
transparentnosti legislatívnych diskusií v prípravných orgánoch Rady, pri ktorom zistila, 
že súčasné postupy Rady predstavujú nesprávny úradný postup, a 9. februára 2018 
predložila Rade tri konkrétne odporúčania a niekoľko návrhov, ako zlepšiť transparentnosť 
svojho legislatívneho procesu. Rada neodpovedala na zákonne stanovenú lehotu troch 
mesiacov. Dňa 16. mája 2018 ombudsmanka poslala Európskemu parlamentu osobitnú 
správu, aby v tejto veci požiadala o jeho podporu. 
 
Konferencia predsedov schválila žiadosť výborov AFCO a  PETI o vypracovanie iniciatívnej 

správy o osobitnej správe európskeho ombudsmana na základe strategického vyšetrovania 
týkajúceho sa transparentnosti legislatívneho procesu Rady.  

 
Vo svojej správe výbor AFCO zdieľal názory ombudsmanky, že občania by mali byť schopní 
pochopiť, podrobne sledovať a zúčastňovať sa na pokroku právnych predpisov, a vyzval 
na vysokú úroveň transparentnosti legislatívneho procesu. Vyjadril takisto poľutovanie 
nad netransparentnou povahou zasadnutí prípravných orgánov Rady, ako aj nad 
nesprávnym postupom Rady, keďže aktívne nezverejňovali väčšinu dokumentov týkajúcich 
sa legislatívnych spisov. Výbor sa takisto domnieva, že prax Rady systematicky klasifikovať 
dokumenty distribuované v jej prípravných orgánoch týkajúce sa legislatívnych spisov ako 
„LIMITE“ predstavuje porušenie judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Tento 
nedostatok informácií obmedzuje schopnosť národných parlamentov kontrolovať činnosť 
národných vlád v Rade, čo je nezlučiteľné s demokratickými zásadami. Výbor AFCO takisto 
považoval verejné hlasovanie za základnú charakteristiku demokratického rozhodovania. 



 

 

Naliehavo vyzýval Radu, aby využila možnosť hlasovania kvalifikovanou väčšinou a v rámci 
možnosti sa zdržala postupu prijímania rozhodnutí konsenzom bez formálneho verejného 
hlasovania. Napokon výbor AFCO takisto plne schválil odporúčania ombudsmanky Rade.  
 
Návrhy AFCO sa vo veľkej miere potvrdili na plenárnom hlasovaní 17. januára 2019. 

 

7.3. Postupy týkajúce sa vypočutí komisárov a ponaučenia, ktoré si treba 
vziať z procesu z roku 2014 
 

 Spravodajca: Richard Corbett (S&D, UK) 

 
 Postup: Iniciatívna správa (2015/2040(INI)) 

 

Hlavné prvky  
 

Podobne ako po predchádzajúcich voľbách Parlament zhodnotil postupy a metódy 
používané na vypočutia jednotlivých komisárov, analyzoval pravidlá a technické 

opatrenia, dotazníky, štruktúru vypočutí, výsledok 27 počiatočných a  dvoch následných 
vypočutí, výsledok hlasovania Parlamentu a záujem médií. Parlament vo svojom uznesení 
z 8. septembra 2015 navrhol, aby sa stanovil termín, do ktorého musia všetky členské 
štáty predložiť svojich kandidátov, a takisto aby každý členský štát predložil aspoň dvoch 
kandidátov – muža a ženu na základe rovnosti – na posúdenie zvoleným predsedom 
Komisie. Parlament takisto zdôraznil význam vecnej analýzy vyhlásení o finančných 
záujmoch vrátane rodinných záujmov a predložil niekoľko návrhov na zlepšenie vedenia 
vypočutí, písomných otázok, monitorovania odpovedí, usmernení pre hodnotiace 
stretnutia koordinátorov po vypočutí a na sprístupnenie informácií v rámci vypočutí. 
Prijatie tejto správy viedlo k následným zmenám v rokovacom poriadku Parlamentu. 
  

7.4.  Revízia rámcovej zmluvy o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou 
 

 Spravodajca: Esteban González Pons (PPE, ES) 
 

 Postup: Medziinštitucionálna dohoda podľa článku 1489 rokovacieho poriadku 
Parlamentu (2017/2233(ACI)) 

 

Hlavné prvky  
 
Európska komisia v liste svojho predsedu predsedovi Európskeho parlamentu 

z 23. novembra 2016 predložila návrh revízie rámcovej dohody o vzťahoch medzi týmito 
dvoma inštitúciami s cieľom nadviazať na oznámenie, ktoré urobila Komisia pri predstavení 

svojho pracovného programu na rok 2017. Účelom tohto návrhu bolo stanoviť podmienky, 

                                                 
9 Bývalý článok 140 rokovacieho poriadku. 



 

 

za ktorých by sa súčasní komisári mohli zúčastniť ako kandidáti v európskych voľbách, a to 
aj ako hlavní kandidáti („Spitzenkandidaten“) európskych politických strán. 
 
Po rokovaniach s Konferenciou predsedov Komisia listom svojho predsedu predsedovi 
Európskeho parlamentu z 2. októbra 2017 potvrdila, že schválila zmeny, ktoré vzišli 
zo vzájomnej dohody. 
 
Výbor AFCO 21. novembra 2017 určil Estebana Gonzáleza Ponsa (PPE, ES) za spravodajcu pre 

úpravu medziinštitucionálnej dohody a 23. januára 2018 prijal svoju správu o revízii 

Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 
(2017/2233(ACI)) 17 hlasmi za, pričom 6 boli proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 
Plenárne zasadnutie napokon 7. februára 2018 prijalo rozhodnutie o revízii Rámcovej dohody 
o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2017/2233(ACI)), pričom za bolo 
457 hlasov, 200 bolo proti a 20 sa zdržali hlasovania. 
 
Toto rozhodnutie bolo okrem schválenia zmeny rámcovej dohody dohodnutej 

medzi zástupcami obidvoch inštitúcií príležitosťou na opätovné dôrazné potvrdenie 
pristúpenia Európskeho parlamentu k postupu navrhovania hlavných kandidátov  

a požiadavky, aby Európska rada rešpektovala výsledok budúcich európskych volieb v roku 
2019, keď bude Európskemu parlamentu navrhovať kandidáta na predsedníctvo budúcej 

Európskej komisie, ktorá sa ujme funkcie 1. novembra 2019.  
 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 

 

 
 
 

 
8. Volebný postup 

 
 
 

 
 

 

 

8.1 Reforma Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu 
 

 Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner (PPE, PL) a Jo Leinen (S&D, DE) 

 
 Postup: Osobitný postup legislatívnej iniciatívy stanovený v článku 223 ods. 1 ZFEÚ, 

ktorým Parlament vypracuje návrh a predloží ho Rade. Rada prijíma svoje rozhodnutie 

jednomyseľne po získaní súhlasu Parlamentu. Na to, aby Parlament udelil svoj súhlas, 
potrebuje väčšinu všetkých svojich poslancov (absolútna väčšina 376 poslancov). 
Členské štáty musia následne schváliť volebné ustanovenia v súlade s ich príslušnými 
ústavnými požiadavkami (2015/2035(INL)). 

 

Hlavné prvky  

 

Hoci sa už v Rímskej zmluve z roku 1957 stanovovala možnosť vypracovania jednotného 
volebného postupu založeného na priamych a všeobecných voľbách, voľby do Európskeho 
parlamentu sa stále do veľkej miery riadia vnútroštátnymi volebnými pravidlami. Výbor 
AFCO bol preto odhodlaný preskúmať spôsoby reformy zastaraných a rôznorodých metód, 
ktorými sa riadia európske voľby. 
 
Návrh správy o reforme volebného zákona EÚ bol schválený vo výbore AFCO 28. septembra 
2015 a bol prijatý na plenárnom zasadnutí 11. novembra 2015. Medzi najpozoruhodnejš ie 
pozmeňujúce návrhy k aktu z roku 1976 obsiahnuté v uznesení Parlamentu patrí  

vytvorenie spoločného volebného obvodu, v  ktorom je na čele zoznamov kandidát každej 
politickej skupiny na predsedu Komisie (tento návrh nebol súčasťou pôvodného návrhu 

výboru AFCO, ale bol pridaný na plenárnej úrovni); zavedenie povinnej prahovej hodnoty; 
opatrenia na zvýšenie viditeľnosti európskych politických strán; spoločné lehoty 

na vytvorenie zoznamov na vnútroštátnej úrovni a na dokončenie zoznamu voličov; 
zavedenie elektronického, internetového a poštového hlasovania; opatrenia 

na presadzovanie rodovej rovnosti; právo voliť občanov žijúcich mimo EÚ; spoločné 
zatvorenie volebných miestností; a niekoľko ďalších opatrení, ktoré by posilnili úlohu 

Parlamentu pri vytváraní volebného obdobia. 
 
Rada dosiahla dohodu na zasadnutí Coreperu 7. júna 2018 a Parlament bol oficiálne 
požiadaný, aby udelil svoj súhlas 18. júna 2018. Súhlas Parlamentu s návrhom rozhodnutia 



 

 

Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 
1976, bol udelený 2. júla 2018, pričom za bolo 397 hlasov, proti 207 a  62 sa zdržalo 
hlasovania. 
 
Rozhodnutie Rady 2018/994 bolo prijaté 13. júla 2018. 
 
Obsah reformy z roku 2018 bol takýto: 
 

• Článok 1 – Odkaz na poslancov EP ako na zástupcov občanov Únie  
• Článok 3 – Povinný prah s rozsahom 2 – 5 % platným pre volebné obvody s viac ako 35 

kreslami  
• Článok 3a – Nezáväzný termín na dokončenie zoznamov kandidátov, iba v prípade, ak 

sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch už stanovuje takýto termín, a  znížil sa z 12 
týždňov na tri týždne 

• Článok 3b – Ustanovenia o viditeľnosti európskych politických strán  
• Článok 4a – Možnosť zaviesť hlasovanie vopred, poštou a elektronicky a cez internet  

• Článok 9 – Nové ustanovenie, ktorým sa členské štáty zaväzujú k tomu, aby zabezpečili 
účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípade dvojitého hlasovania 

• Článok 9a – Členské štáty môžu v súlade so svojimi vnútroštátnymi volebnými postupmi 
prijať opatrenia potrebné na to, aby vo voľbách do Európskeho parlamentu mohli hlasovať 
ich občania s pobytom v tretích krajinách 
• Článok 9b – Povinnosť členských štátov určiť kontaktný orgán na výmenu údajov 
o voličoch a kandidátoch a stanoviť lehotu na začatie takejto výmeny údajov. 

 

8.2 Stanovenie termínu pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov 
Európskeho parlamentu 
 

 Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  

 

 Postup: Osobitný postup podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných 

voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorým Rada usiluje o stanovisko 

Parlamentu, ak navrhuje zmenu obvyklých dátumov, v ktorých sa konajú voľby 
(2018/0805(CNS)). 

 
Hlavné prvky  
 

Táto správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, 
ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v  ktorom by sa mali v zásade konať budúce 
európske voľby do Európskeho parlamentu. Podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „akt o voľbách“) by 
mal byť tento termín od štvrtka 6. júna do nedele 9. júna 2019 vychádzajúc z dátumu, 
keď sa konali prvé priame a všeobecné voľby (štvrtok 9. júna až nedeľa 12. júna 1979). 
 
Ak sa však v súlade s článkom 11 ods. 2 aktu o voľbách ukáže, že usporiadať voľby v tomto 
termíne nie je možné, Rada po konzultácii s  Európskym parlamentom a najneskôr jeden rok 



 

 

pred ukončením päťročného volebného obdobia jednomyseľne určí iný termín 
na uskutočnenie volieb, ktorý nemôže byť viac ako dva mesiace pred riadnym termínom 
volieb alebo jeden mesiac po tomto termíne. 
 
V Rade sa členské štáty zhodli, že nebude možné, aby sa budúce voľby do Európskeho 
parlamentu konali v riadnom termíne, a navrhli, aby sa po konzultácii s Európskym 
parlamentom voľby usporiadali v termíne od 23. do 26. mája 2019. Rovnaký termín 
navrhla Konferencia predsedov Parlamentu na svojej schôdzi 11. januára 2018. 

 
  



 

 

 
 
 

9. Politické strany a politické 
nadácie na európskej úrovni 

 
 
 

 
 

 

 

 Spravodajcovia: Mercedes Bresso (S&D, IT) a Rainer Wieland (PPE, DE) 

 
 Postup: Riadny legislatívny postup podľa článku 224 ZFEÚ 

 
Hlavné prvky  

 
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán 

a európskych politických nadácií bolo predmetom dvoch revízií počas volebného obdobia 
2014 – 2019. Podlieha riadnemu legislatívnemu postupu v súlade s článkom 224 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
 

Prvú revíziu vyvolal spoločný list zaslaný 28. apríla 2016 Európskej komisii (na základe jej 
práva legislatívnej iniciatívy) predsedami troch európskych politických strán, a to Európskej 
ľudovej strany, Strany európskych socialistov a Aliancie liberálov a demokratov za Európu, 
pričom 15. júna 2017 nasledovalo uznesenie o financovaní politických strán a politických 
nadácií na európskej úrovni, ktoré prijal Európsky parlament, ktorý v ňom vyzval Komisiu, 

aby navrhla revíziu zameranú najmä na úroveň spolufinancovania (vlastné zdroje) a na 
možnosť poslancov Európskeho parlamentu byť členmi viacerých strán. 
 
Komisia na tieto žiadosti reagovala predložením svojho legislatívneho návrhu 

13. septembra 2017. 
 

Výbor AFCO vymenoval 28. septembra 2017 dvoch spoluspravodajcov: Mercedes Bresso 
(S&D, IT) a Rainer Wieland (PPE, DE), ktorých správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 
z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických 
nadácií, bola výborom AFCO 21. novembra 2017 prijatá 19 hlasmi za, pričom dvaja hlasovali proti 
a dvaja sa hlasovania zdržali. 

 
Plenárne zasadnutie potom na základe tejto správy schválilo na svojom zasadnutí 

29. a 30. novembra 2017 mandát na rokovanie. 
 

Dňa 27. februára 2018 sa konalo jediné trojstranné stretnutie (trialóg) s  cieľom dosiahnuť 
dohodu s Radou, ktorú potom výbor AFCO ratifikoval 21. marca 2018, a to 22 hlasmi za, 
pričom 1 hlas bol proti a 1 sa zdržal hlasovania, a ktorú plenárne zasadnutie 17. apríla 2018 
potvrdilo 589 hlasmi za, pričom 89 členovia hlasovali proti a  36 sa zdržali hlasovania. 

http://www.engcont.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170324PHT68449/20170324PHT68449_original.jpg


 

 

 
Zmeny takto prijatého základného nariadenia, zahrnuté do nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, 
Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych 
politických nadácií, a za rovnakých podmienok schválené Radou, boli zverejnené a nadobudli 
účinnosť 4. mája 2018. 
 

Zaviedli sa nimi najmä prísnejšie pravidlá prístupu strán a  nadácií k európskemu verejnému 
financovaniu a pravidlá vymáhania zneužitých finančných prostriedkov; len národné 

politické strany (už nie jednotlivci) môžu odteraz vytvoriť európsku politickú stranu, ak chcú 
mať nárok na toto financovanie. Strana môže byť odvolaná z registra zriadeného Úradom 

pre európske politické strany a európske politické nadácie, ak poskytuje orgánu nesprávne 
alebo zavádzajúce informácie. Na výslovnú žiadosť Európskeho parlamentu sa pre skupinu 

občanov zaviedla možnosť požiadať Európsky parlament, aby využil svoju právomoc 
s cieľom overiť rešpektovanie základných hodnôt Únie zo strany strán a  nadácií. 

 
Druhú revíziu oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave 

Únie a návrh Komisie bol predložený v ten istý deň. 
 

Bol súčasťou „balíka“ opatrení na zabezpečenie „slobodných a  spravodlivých európskych 
volieb“. 

 
Dňa 24. septembra 2018 výbor AFCO potvrdil Mercedes Bresso (S & D, IT) a Rainera 
Wielanda (PPE, DE) ako dvoch svojich spoluspravodajcov a 6. decembra 2018 prijal svoju 

správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, 
Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane 

osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu jednomyseľne 21 hlasmi. 
  

Plenárne zasadnutie potom na základe tejto správy schválilo na svojom zasadnutí 
10. a 13. decembra 2018 mandát na rokovanie. 

 
S Radou sa dospelo k dohode pri príležitosti jediného trojstranného stretnutia (trialóg), 

ktoré sa konalo 16. januára 2019, a ktorú výbor AFCO schválil 29. januára 2019, opäť 
jednomyseľným hlasovaním v počte 20, a ktorú plenárne zasadnutie schválilo 12. marca 

2019, pričom za bolo 586 hlasov, 55 poslancov hlasovalo proti a  24 sa zdržali. 
 

Takto prijaté zmeny základného nariadenia, zahrnuté do nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/493 z 25. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel 

o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, a za rovnakých 
podmienok schválené Radou, boli zverejnené a nadobudli účinnosť 27. marca 2019. 
 
Ich cieľom bolo zabrániť a sankcionovať (aj finančne) akýkoľvek pokus o úmyselné 

ovplyvnenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, najmä na základe rozhodnutí 
vnútroštátnych orgánov kontroly ochrany údajov, a  to tak, že sa bude vychádzať 

z porušenia pravidiel platných v oblasti ochrany osobných údajov spáchaných fyzickou 



 

 

alebo právnickou osobou. Nariadením sa takisto rozšírili administratívne právomoci 
riaditeľa Úradu pre európske politické strany a  európske politické nadácie. 
 
Vypočutie zástupcov Aliancie za mier a slobodu 
 
V nariadení (ES) č. 2004/2003 zrušenom nariadením č. 1141/2014, sa stanovilo (v článku 5),  

že Európsky parlament by mal pravidelne kontrolovať dodržiavanie základných hodnôt Únie 
európskymi politickými stranami. 
 

Parlament vymedzil podrobnosti tohto overovania v článku 225 rokovacieho poriadku. 
 

V článku 40 nariadenia č. 1141/2014 sa však stanovilo prechodné ustanovenie, 
podľa ktorého by sa nariadenie, ktoré sa zrušilo, naďalej uplatňovalo, „pokiaľ ide o akty 

a záväzky súvisiace s financovaním (...) v rozpočtových rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017“. 
 

Výbor AFCO prijal 26. mája 2016 žiadosť predsedu Európskeho parlamentu, ktorú iniciovali 
skupiny PPE, S&D, ALDE a GUE/NGL a ktorú podporil požadovaný počet poslancov 

Európskeho parlamentu (najmenej jedna štvrtina poslancov Európskeho parlamentu 
zastupujúcich najmenej tri politické skupiny) – vykonať postup overovania voči európskej 

politickej strane „Aliancia za mier a slobodu“. 
 
Pred touto žiadosťou bola právna služba Parlamentu požiadaná o stanovisko, aby sa 
overilo, či sú v tejto záležitosti splnené podmienky na predĺženie predbežného 
uplatňovania nariadenia č. 2004/2003. 
 
Na základe pozitívnych záverov, ktoré v tomto ohľade vyvodila právna služba, výbor AFCO 

predložil prostredníctvom predsedu Parlamentu žiadosť o stanovisko výboru nezávislých 
významných osobností zriadeného nariadením č. 2004/2003. 

 
Hoci toto stanovisko ešte nebolo doručené, výbor AFCO pokračoval 9. februára 2017 

vo vypočúvaní zástupcov príslušnej politickej strany. 
 

Keďže stanovisko výboru nezávislých významných osobností bolo nevyhnutnou 
podmienkou, ktorá sa mala splniť pred prijatím odporúčania pre plenárne zasadnutie, výbor 

AFCO pozastavil prejednávanie postupu až do prijatia stanoviska výboru. 
Keďže nariadenie č. 1141/2014 nadobudlo účinnosť 1. januára 2018 vo všetkých ohľadoch 

a výbor nezávislých významných osobností medzitým neprijal žiadne stanovisko (a z toho 
dôvodu sa nikdy nestretol), tento postup sa stal zastaraným. 

 

 



 

 

 
 
 
 

10. Rokovací poriadok 
 
 

 
 

 

 

 

10.1. Všeobecná revízia 
 
Výbor AFCO sa pri stanovovaní svojho pracovného programu po svojom ustanovení 
na začiatku volebného obdobia na jeseň 2014 rozhodol vykonať dôkladnú revíziu 
rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom identifikovať možné chyby, nezrovnalosti  
a medzery, ako aj ustanovenia, ktoré sa stali zastaranými alebo ktoré si vyžadujú 
prispôsobenie vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov. 
 
Na tento účel zriadil pracovnú skupinu, ktorá združuje zástupcov všetkých politických skupín, 
ako aj pozorovateľa nezaradených poslancov. Táto skupina vymenovala za predsedu Rainera 
Wielanda (PPE, DE) – okrem iného podpredseda Parlamentu – a ako spravodajcu Richarda 
Corbetta (S&D, UK), autora niekoľkých dôležitých správ o zmene nariadenia 
v predchádzajúcich volebných obdobiach. 
 
Pracovná skupina v období od 13. januára 2015 do 9. júna 2016 zorganizovala 33 po sebe 
nasledujúcich stretnutí, a to buď v Štrasburgu alebo v Bruseli. Pomáhala jej projektová 

skupina, ktorá združovala všetky útvary generálneho sekretariátu Parlamentu, ktorých sa 
priamo týkajú všetky navrhované zmeny, ako aj zástupcovia kancelárií generálneho 

tajomníka a predsedu Parlamentu, ako aj koordinácia politických skupín. 
 

Výsledky práce pracovnej skupiny boli potom použité ako základ na  vypracovanie správy 
výboru AFCO, ktorý 12. júla 2016 oficiálne vymenoval Richarda Corbetta za svojho 
spravodajcu. 
 
Vykonaná práca v konečnom dôsledku výrazne prekročila pôvodný mandát uvedený vyššie. 
Navrhované zmeny mali vplyv na všetky hlavy rokovacieho poriadku s výnimkou hlavy VI 
(Vzťahy s národnými parlamentmi), hlavy XI (Sekretariát Parlamentu) a hlavy XIV (Rôzne), 
zatiaľ čo päť príloh predložených Komisii v rámci rovnakého postupu prijímania ako zmeny 
rokovacieho poriadku, okrem prílohy III (Usmernenia a všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné 
dodržiavať pri výbere záležitostí do programu rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, 
demokracie a zásad právneho štátu podľa článku 135) a IV (Postup posudzovania a prijímania 
rozhodnutí o udelení absolutória) neboli zmenené. Bola to preto najdôležitejšia revízia 
rokovacieho poriadku od prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu priamym 

a všeobecným hlasovaním v roku 1979. 
 



 

 

Výbor AFCO tak 8. novembra 2016 prijal správu Richarda Corbetta o všeobecnej revízii 

rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 19 hlasmi za, pričom 5 hlasovali proti a nikto 
sa nezdržal hlasovania. 

 
Hlasovanie v pléne sa uskutočnilo 13. decembra 2016 (rozhodnutie prijaté 548 hlasmi za, 

pričom 145 hlasovali proti a 13 sa hlasovania zdržali) a pozmeňujúce návrhy preto nadobudli  
účinnosť na začiatku nasledujúcej schôdze, ktorá sa konala 16. januára 2017 s  výnimkou 

niekoľkých ustanovení týkajúcich sa článkov 196 až 200 (týkajúcich sa vytvorenia 
parlamentných výborov), 204 (predsedníctva výborov) a 212 (týkajúceho sa 

medziparlamentných delegácií), ktoré sa majú uplatňovať až od prvej schôdze po voľbách 
v roku 2019, to znamená od 2. júla 2019. 

 
Medzi hlavnými zmenami vyplývajúcimi z tejto revízie môžeme uviesť zvýšenie 

transparentnosti a zintenzívnenie kontroly spôsobov upravujúcich medziinštitucionálne 
rokovania v legislatívnom procese, uplatňovanie záväzkov vyplývajúcich 
z Medziinštitucionálnej dohody o „lepšej tvorbe práva“, posilnenie kódexu správania 
poslancov a ich povinností, pokiaľ ide o finančné záujmy, ako aj sankcií uplatniteľných 
v prípade ich porušenia, racionalizácia procesných prahových hodnôt a  obmedzenie počtu 
žiadostí o hlasovanie podľa mien, zmena v zložení parlamentných výborov a zavedenie 
aktuálnych diskusií pri výbere každej politickej skupiny, ako aj menšie a  väčšie interpelácie 

adresované zástupcom ostatných inštitúcií. 
 

Prílohy k nariadeniu boli v podstate zoskupené do Súboru hlavných právnych aktov týkajúcich 
sa rokovacieho poriadku, ktorý je oddelený od tohto poriadku, pričom v prílohe sú len tie 

prílohy, ktoré pochádzajú priamo od Parlamentu alebo jeho orgánov.  
 

Rozhodnutím sa na následné preskúmanie zaslala revízia vnútorných rozpočtových postupov, 
ako aj hodnotenie uplatňovania nových ustanovení týkajúcich sa vymedzenia prahových 

hodnôt a článkov, ktorými sa vykonávajú. 
 

10.2. Doplňujúca revízia všeobecnej revízie 
 
Nový cyklus práce sa v nadväznosti na predchádzajúci začal o niečo viac ako o rok neskôr, 

pôvodne s cieľom riešiť otázky, ktoré zostali počas všeobecného preskúmania nevyriešené. 
 

Ukázalo sa však, že pri dvoch témach týkajúcich sa vnútorných rozpočtových ustanovení 
a definície a uplatňovania prahových hodnôt bolo začatie diskusií predčasné. Tieto otázky sa 

preto presunuli do nasledujúceho volebného obdobia. 

 
V dôsledku toho sa diskusia v skutočnosti zamerala na témy, ktoré sa už riešili predtým, 

ale ktorých vykonávanie sa javilo ako problematické alebo pri ktorých značná časť Parlamentu 
vyzvala k ďalšiemu pokroku, najmä pokiaľ ide o transparentnosť. 

 
Na tento účel sa pracovná skupina výboru, ktorý pripravil všeobecné preskúmanie, opäť stretla 

v rovnakom zložení medzi 5. októbrom 2017 a 14. júnom 2018 na siedmich po sebe 
nasledujúcich zasadnutiach. 



 

 

 

Na konci svojej práce výbor AFCO opätovne vymenoval 20. júna 2018 Richarda Corbetta (S&D, 
UK) za spravodajcu. 

 
Po niekoľkých diskusiách vo výbore a medzi tieňovými spravodajcami, bola správa o zmenách 

rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú kapitol 1 a 4 hlavy I; kapitoly 
3 hlavy V; kapitol 4 a 5 hlavy VII; kapitoly 1 hlavy VIII; hlavy XII; hlavy XIV a prílohy II, prijatá 

výborom AFCO 6. decembra 2018, a to 21 hlasmi za, pričom nikto sa nezdržal hlasovania. 
 

Plenárne zasadnutie potom rozhodlo 31. januára 2019 (rozhodnutie prijaté 496 hlasmi za, 114 
proti a 33 sa zdržali), pričom schválené zmeny nadobudli účinnosť 11. februára 2019 

s výnimkou určitých ustanovení týkajúcich sa článku 11 (Pravidlá správania) a  bodov 6 a 7 
kódexu vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcií, ako aj 

článkov 196 (Zriaďovanie stálych výborov) a 204 (Predsedníctvo výboru), ktoré by sa mali 
uplatňovať až od začiatku deviateho volebného obdobia (júl 2019). 
 
Táto doplňujúca revízia viedla okrem iného k ďalšiemu posilneniu noriem správania poslancov 
zameraných najmä na boj proti používaniu urážlivého jazyka alebo nevhodnému správaniu 
vrátane psychologického alebo sexuálneho obťažovania, k významnému pokroku v oblasti 
transparentnosti legislatívnej práce (propagovanie stretnutí so zástupcami zainteresovaných 

skupín) a k využívaniu parlamentných príspevkov, ako aj fungovania medziskupín 
na prepracovanie spôsobov, ktorými sa upravujú parlamentné otázky (a najmä interpelácie 

zavedené počas predchádzajúcej reformy), a k začleneniu ustanovení o zaobchádzaní 
s európskymi iniciatívami a o podmienkach prípustnosti žiadostí občanov zameraných 

na overenie dodržiavania základných hodnôt Únie európskymi politickými stranami 
a nadáciami. 

 

10.3. Výklady rokovacieho poriadku 
 

Európsky parlament na návrh výboru AFCO prijal takisto niekoľko výkladových rozhodnutí 
k rokovaciemu poriadku, ktoré sa týkali: 

 
– bodu 1 písm. a) prílohy XVI (teraz príloha VII10) týkajúci sa preskúmania vyhlásenia 

o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie  (rozhodnutie z 28. apríla 2015), 
 

– článku 13811 ods. 3 týkajúceho sa otázok na písomné zodpovedanie (rozhodnutie 
z 9. septembra 2015), 

 

– článku 20112 týkajúceho sa prerušenia alebo skončenia rokovania (rozhodnutie 
z 9. septembra 2015), 

 

                                                 
10 Bývalá príloha VI pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 
11 Bývalý článok 130 pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 

 
12 Bývalý článok 191 pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2019. 



 

 

– článku 6113 ods. 2 týkajúceho sa prijatia pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie 

(rozhodnutie z 15. septembra 2016), 
 

– článku 5 ods. 5 a článku 22114 týkajúcich sa prístupu k dôverným informáciám (rozhodnutie 
z 5. júla 2017), 

 
– článku 18215 ods. 1 písm. b) týkajúceho sa absencie väčšiny vo výbore pri návrhu právne 

záväzného aktu (rozhodnutie z 13. marca 2019), 
 

– článku 15816 ods. 2 týkajúceho sa vypracovania alebo zmeny názvu uznesenia 
predloženého na záver rozpravy (rozhodnutie zo 17. apríla 2019), 

 
– článku 3317 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky týkajúceho sa politického vyhlásenia 

na vytvorenie politickej skupiny (rozhodnutie zo 17. apríla 2019). 
  

                                                 
13 Číslovanie zostalo nezmenené. 
14 Bývalý článok 210a pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 
15 Bývalý článok 171 pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 
16 Bývalý článok 149a pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 
17 Bývalý článok 32 pred prečíslovaním, ktoré nadobudlo účinnosť v  júli 2019. 



 

 

 
 
 

11. Vzťahy s národnými 
parlamentmi 

 
 
 
 

 

 

11.1 Medziparlamentné schôdze výborov 
 
Výbory Európskeho parlamentu sa môžu priamo zapojiť do dialógu s  národnými parlamentmi 
na úrovni výborov. Môže to zahŕňať stretnutia, na ktorých sa stretávajú poslanci národných 
parlamentov a poslanci EP z príslušných výborov, aby diskutovali o otázkach spoločného 
záujmu. 
 
Počas 8. volebného obdobia AFCO zorganizoval päť medziparlamentných schôdzí výborov 

(ICM) venovaných nasledujúcim témam: 
 

Dátum Program a účastníci 

19. novembra 
2015 

Budúci inštitucionálny vývoj Únie: zlepšenie politického dialógu medzi 
EP a národnými parlamentmi a posilnenie kontroly nad výkonnou 

mocou na európskej úrovni 

Úvodné vyhlásenia: 

• Marc Angel, predseda Výboru pre zahraničné a európske záležitosti, 

obranu, spoluprácu a prisťahovalectvo Poslaneckej snemovne 

Luxemburska 

• Nicolas Schmit, luxemburský minister práce, zamestnanosti 
a sociálneho a solidárneho hospodárstva – bývalý člen Európskeho 

konventu 

I:  Budúci inštitucionálny vývoj Únie 

• Mercedes Bresso a Elmar Brok, spoluspravodajcovia výboru AFCO 
na „správe o zlepšení fungovania Európskej únie využitím 

potenciálu Lisabonskej zmluvy“ (2014/2249(INI)) 

II: Posilnenie parlamentnej kontroly správy vecí verejných EÚ 

Vypočutie o „Parlamentnej kontrole výkonnej moci v EÚ“ 

• Christine Neuhold, osobitná predsedníčka demokratickej správy 
vecí verejných EÚ, Katedra politických vied, Fakulta umenia 
a sociálnych vied, Maastrichtská univerzita 



 

 

Dátum Program a účastníci 

• Olivier Rozenberg, docent politických vied, Centre d’études 
européennes de Sciences Po, Paríž 

• Philippe Poirier, držiteľ predsedníctva výskumu parlamentných 
štúdií v luxemburskej Poslaneckej snemovni, vedúci zbierky 
parlamentných štúdií – Editions Larcier, docent politických vied 

na Collège des Bernardins a na parížskej univerzite Sorbonne (Celsa) 

29. novembra 
2016 

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu 
Revízia volebného zákona Európskej únie 

Budúci inštitucionálny vývoj Únie 

Úvodné vyhlásenia: 

• Peter Javorčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ 

• Kristalina Georgieva, podpredsedníčka Európskej komisie 

I: Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu 

• Ramón Jáuregui Atondo, spravodajca výboru AFCO pre návrh 

nariadenia Európskeho parlamentu o podrobných ustanoveniach 
o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ktorým 
sa zrušuje rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a  Komisie 

z 19. apríla 1995 95/167/ES, Euratom, ESUO (býv. 2009/2212(INL)) 

II: Revízia volebného zákona Európskej únie 

• Danuta Maria Hübner a Jo Leinen, spoluspravodajcovia výboru 

AFCO pre „reformu volebného zákona Európskej únie“ 

(2015/2035(INI)) 

III: Budúci inštitucionálny vývoj Únie 

Vypočutie na tému „Aké je ústavné smerovanie budúceho vývoja 

Európskej únie?“ 

• Mario Monti, predseda skupiny na vysokej úrovni pre vlastné 
zdroje, bývalý predseda vlády Talianska a európsky komisár 

• António Vitorino, bývalý európsky komisár 

• Mercedes Bresso a Elmar Brok, spoluspravodajcovia výboru AFCO 
pre správu o zlepšení fungovania Európskej únie využitím 

potenciálu Lisabonskej zmluvy (2014/2249(INI)) 

2. mája 2017 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

Úvodné vyhlásenia: 

• Václav Hampl, predseda Výboru pre záležitosti EÚ Senátu Parlamentu 
ČR 



 

 

Dátum Program a účastníci 

• Vanino Chiti, predseda Výboru pre záležitosti EÚ talianskeho Senato 
della Repubblica 

• Enrico Forti, riaditeľ Európskej komisie pre vzťahy s  ostatnými 

inštitúciami vrátane národných parlamentov 

Predloženie prípravného dokumentu 
 Paulom Rangelom, spravodajcom výboru AFCO na tému „Vykonávanie 

ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov“ 

(2016/2149(INI)) 

Vypočutie o „Vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných 
parlamentov: ďalší postup“  

• Carlo Casini: Medziparlamentná spolupráca na úrovni EÚ 
 (bývalý predseda výboru AFCO a bývalý spravodajca národných 

parlamentov)  

• Ludwik Dorn: Subsidiarita a národné parlamenty 
 (bývalý maršalek poľského Sejmu) 

• Ingolf Pernice: Politický štruktúrovaný dialóg a národné parlamenty 
 (riaditeľ pre výskum globálneho konštitucionalizmu 

z Humboldtovho inštitútu pre internet a spoločnosť, Berlín) 

11. októbra 
2017 

Budúcnosť Európy: pohľad na návrhy Európskeho parlamentu a bielu 

knihu Komisie 

Úvodné vyhlásenia: 

• Matti Maasikas, predseda Rady Európskej únie, námestník ministra 

pre záležitosti EÚ Estónskej republiky 

• Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie pre euro 

a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby 

a úniu kapitálových trhov 

I: Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie, budúcnosť financií EÚ 

a sociálny rozmer 

II: Budúcnosť európskej obrany a využitie globalizácie 

10. októbra 

2018 
Stav diskusie o budúcnosti Európy 

Úvodné vyhlásenia: 

• Juliane Bogner-Strauß, rakúske predsedníctvo Rady, spolková 

ministerka úradu spolkového kancelára pre ženy, rodiny a  mládež 

• Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú 

rovnosť 

• Reinhold Lopatka, predseda stáleho podvýboru pre záležitosti EÚ 
rakúskej národnej rady 



 

 

Dátum Program a účastníci 

• Christian Buchmann, predseda podvýboru EÚ rakúskej národnej rady 

Vystúpenia: 

• Luca Jahier, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

• Barbara Duden, predsedníčka komisie pre občianstvo, riadenie, 
inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) Výboru regiónov 

• Joaquín Almunia, bývalý podpredseda Európskej komisie 

• Ramón Jáuregui Atondo, spravodajca výboru AFCO pre Stav diskusie 

o budúcnosti Európy (2018/2094(INI)) 

• Ivana Maletić, spravodajkyňa výboru AFCO pre stanovisko k Stavu 

diskusie o budúcnosti Európy (2018/2094(INI)) (pridružený výbor) 

 

 

 

 
 



 

 

11.2. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov 
Európskej únie (COSAC) 
 
Podľa článku 143 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu predseda výboru AFCO 
spolupredsedá delegácii Európskeho parlamentu na konferencii Konferencia parlamentných 
výborov pre záležitosti Únie z parlamentov Európskej únie (COSAC), pričom podpredseda 
Európskeho parlamentu je zodpovedný za vykonávanie vzťahov s  národnými parlamentmi. 
 
Konferencia COSAC bola formalizovaná podľa hlavy II článku 10 protokolu (č. 1) o úlohe 
národných parlamentov v Európskej únii pripojenému k zmluvám o založení Európskej únie. 
 
Konferencia sa stretáva štyrikrát ročne, dvakrát na úrovni predsedov jej  delegácií a dvakrát 
na plenárnych zasadnutiach, na ktorých sa zúčastňujú delegácie šiestich členov z každého 
výboru pre európske záležitosti z každej komory národných parlamentov, ako aj delegácia 

štyroch poslancov Európskeho parlamentu (okrem dvoch jeho spolupredsedov) vybratých 
podľa tém diskutovaných na každom zasadnutí. 
 
Stretnutia sú organizované počas šiestich mesiacov a  predsedá sa im v rámci l parlamentného 
rozmeru predsedníctva Rady Európskej únie v členskom štáte, ktorý preberá toto 

predsedníctvo. 
 
Počas ôsmeho volebného obdobia Európskeho parlamentu sa konali postupne v Taliansku 
(2014 – II), Lotyšsku a Luxembursku (2015), Holandsku a na Slovensku (2016), na Malte 
a v Estónsku (2017), v Bulharsku a Rakúsku (2018) a v Rumunsku (2019 – I). 
 

Počas posledného volebného obdobia spolupredsedala delegácii Európskeho parlamentu 
predsedníčka výboru AFCO Danuta Hübner (PPE, PL) a prvá podpredsedníčka Európskeho 
parlamentu Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
Po každom zasadnutí konferencie COSAC predsedníčka výboru AFCO informovala členov 
výboru o jeho pokroku a záveroch. 

 
Všetky dokumenty týkajúce sa týchto stretnutí možno nájsť na tejto adrese: 

www.cosac.eu. 

 
 

 
 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5e6mob7iAhXDJVAKHeyoBgQQygQwE3oECAgQBw&url=https://parleu2018bg.bg/fr/news/42#title-1&usg=AOvVaw29i4a2Cq5RDGGS1wS9vd_m


 

 

 
 
 

12. Neukončené záležitosti 
 

 
 

 
 

 

 

 

12.1. Vyšetrovacie právomoci  
 
Európsky parlament, a najmä výbor AFCO, sa od roku 2012 doteraz s malým úspechom snažil 
dosiahnuť dohodu s Radou a Komisiou o zosúladení právneho rámca, na základe ktorého 
Parlament vykonáva svoje vyšetrovania, s  ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, a najmä 
článkom 226 ZFEÚ (pozri bod 3.1). 
 
Vo svojom uznesení z 18. apríla 2019 o rokovaniach s Radou a Komisiou o legislatívnom 

návrhu nariadenia o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu Parlament navrhol, 
aby práce na tomto súbore postupovali takto: 

– výbor JURI by mal preskúmať uskutočniteľnosť prípravy žaloby na Súdnom dvore Európskej 
únie v súvislosti so zásadou vzájomnej lojálnej spolupráce medzi inštitúciami (článok 13 ods. 2 
ZEÚ), 

– legislatívny postup vyplývajúci z práva na legislatívnu iniciatívu, ktoré je Parlamentu udelené 

zmluvami, musel podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (MID) zahŕňať 
požiadavku na stanovenie legislatívneho kalendára pre takéto iniciatívy podobne ako 

pri riadnom legislatívnom postupe, 
 
– Rada a Komisia by mali obnoviť rokovania s  novozvoleným Parlamentom, pričom by uznali 
pokrok dosiahnutý v novom znení návrhu uvedenom v neoficiálnom dokumente 
 
– politické strany by mali zabezpečiť, aby ich volebné programy vyjadrovali ich oddanosť 
návrhu Parlamentu na nové a aktualizované nariadenie o jeho vyšetrovacích právomociach, 
a vyzýva jednotlivých hlavných kandidátov, aby ponúkli svoju verejnú a politickú podporu 
v tejto veci. 
 
Parlament potrebuje novú stratégiu pre rokovania o tomto spise na nadchádzajúce volebné 
obdobie s cieľom nájsť riešenie z tejto situácie. Jednou z možností by mohlo byť začať s  novým 
návrhom textu, pričom by sa zohľadnili obavy vyjadrené Radou. 

 
 
 



 

 

12.2 Register transparentnosti 
 
Európsky parlament predložil konzistentné dôvody na zavedenie rozšíreného registra 
transparentnosti s cieľom regulovať interakciu medzi zástupcami záujmových skupín 
a rozhodovacími orgánmi EÚ. Napriek mnohým výzvam, aby sa register transparentnosti stal 
povinným prostredníctvom legislatívneho aktu namiesto medziinštitucionálnej dohody 
(porovnaj uznesenia z 11. mája 2011, 15. apríla 2014, 28. apríla 2016 a 14. septembra 2017), 
sa takýto návrh ešte nevypracoval. Parlament tvrdil, že v rozpore s právnym aktom MID len 
umožňuje inštitúciám organizovať svoju spoluprácu (podľa článku 295 ZFEÚ), ale neumožňuje 
im ukladať povinnosti tretím stranám, čo je režim, ktorý je potrebný na to, aby bol register 
skutočne povinný. Dospelo sa k záveru, že jediným vhodným právnym základom pre akt 
upravujúci túto otázku by bol článok 352 ZFEÚ. Komisia však 26. septembra 2016 predložila 
nový návrh medziinštitucionálnej dohody, ktorou sa zriaďuje „povinný register 
transparentnosti“, ktorý sa uzavrie medzi Komisiou, Radou a  Európskym parlamentom.  

  
Konferencia predsedov 27. októbra 2016 vymenovala podpredsedníčku Sylvie Guillaumeovú 
a predsedníčku AFCO Danutu Hübnerovú, aby viedli rokovania v mene Parlamentu za pomoci 
kontaktnej skupiny. Mandát Parlamentu, ktorý navrhli vedúci vyjednávači s  podporou 
kontaktnej skupiny, prijala konferencia 15. júna 2017. Coreper schválil mandát Rady 

6. decembra 2017. Mandáty Parlamentu aj Rady sa podstatne líšili od pôvodného návrhu, 
pričom obidve inštitúcie v roku 2017 požiadali o stanovisko svoje právne služby, ktoré potom 
informovali svojich príslušných vyjednávačov. Hlavnou právnou námietkou Rady bolo, 
že právo EÚ nemôže formálne podriadiť stále zastúpenia právnemu režimu tohto druhu 
a že akýkoľvek záväzok na ich strane musí byť dobrovoľný. Hlavným právnym obmedzením 
Parlamentu, ako určila jeho právna služba, bolo to, že podriaďovanie poslancov EP zákonnej 
povinnosti stretávať sa len s  registrovanými zástupcami záujmových skupín by predstavovalo 
neprimerané obmedzenie ústavného práva na výkon slobodného mandátu (ako sa vymedzuje 

v akte o voľbách a štatúte Parlamentu). Uskutočnilo sa viacero technických stretnutí,  ale iba 
tri rokovania na politickej úrovni (16. apríla 2018, 12. júna 2018 a 13. februára 2019).  
  

Počas rokovaní Komisia trvala na tom, že jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby bol register 
transparentnosti skutočne záväzný, bolo uplatňovanie zásady „žiadna registrácia = žiadne 

stretnutie“ konštantne na všetky inštitúcie a  na všetkých rozhodujúcich činiteľov uvedených 
v jej návrhu MID. Rada navrhla alternatívu: dobrovoľný režim, ktorým bude súčasné a  budúce 

predsedníctvo podliehať povinnostiam vyplývajúcim z registra transparentnosti  
prostredníctvom politického vyhlásenia, ktoré sa prijme spolu s  MID o registri 
transparentnosti v Rade. Týmto vyhlásením by sa rozšírila dobrovoľná povinnosť na 23 
členských štátov, ktoré vyjadrili ochotu zapojiť sa do tohto režimu. Úsilie Parlamentu 

o preklenutie pozícií, ktoré majú za cieľ znemožniť prístup neregistrovaným zástupcom 
záujmových skupín k rozhodovacím orgánom Parlamentu prostredníctvom súboru súvisiacich 
opatrení (napr. povinnosť zástupcov záujmových skupín zaregistrovať sa, ak sa chcú zúčastniť 
na akýchkoľvek vypočutiach, delegáciách alebo zasadnutiach medziskupín, zákaz sponzorstva 
podujatí, vydávanie vstupných preukazov atď.). Súbežne a  prostredníctvom osobitného 
postupu Parlament zmenil svoj rokovací poriadok, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
transparentnosti, pričom uložil povinnosť najmä spravodajcom, tieňovým spravodajcom 
a predsedom výborov zverejňovať online všetky plánované stretnutia so zástupcami 
záujmových skupín, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti (článok 11). 



 

 

V septembri 2018 sa Komisia rozhodla prerušiť rokovania. Posledné politické stretnutie sa 

uskutočnilo 13. februára 2019. Parlament aj Rada sa dôrazne vyslovili za prijatie MID o registri 
transparentnosti v rámci ôsmeho volebného obdobia, čo sa však ukázalo ako nemožné. 

  
V tejto súvislosti a po výmene s vedúcimi vyjednávačmi Parlamentu Konferencia predsedov 

na svojom zasadnutí 11. apríla 2019 zdôraznila, že medziinštitucionálne dohody môžu byť 
záväzné len pre inštitúcie a to len v takom rozsahu, v akom sa tieto inštitúcie môžu zaviazať 

podľa zmlúv, a že skutočne záväzný režim transparentnosti, ktorý by mal byť záväzný pre tretie 
strany, nemožno dosiahnuť prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody. 

  
Konferencia predsedov preto schválila odporúčania vedúcich vyjednávačov, 

aby nadchádzajúca Komisia predložila legislatívny návrh. Ak by to nebolo možné, rokovania 
o medziinštitucionálnej dohode by sa mali obnoviť počas nadchádzajúceho volebného 

obdobia a mali by vychádzať z práce a mandátu z posledných dvoch rokov. 

 

12.3 Hodnotenie postupu podľa článku 50 
 

Na základe vykonávania článku 50 ZEÚ sa preukázalo, že existuje určitý politický priestor, 
pokiaľ ide o určenie dôležitých aspektov tohto ustanovenia. Na druhej strane ustanoveniami 

článku 50 Zmluvy o EÚ a zmluvami ako celkom sa zavádzajú podstatné ústavné obmedzenia 
týkajúce sa postupu vystúpenia a opatrení, ktoré inštitúcie prísne vykladali počas tohto 

procesu. 
 

V článku 50 ZEÚ sa neuvádzajú odpovede na všetky otázky, ktoré sa objavili počas jeho 
uplatňovania vrátane významu ustanovení o vystúpení, úrovne podrobnosti rámca 

o budúcom vzťahu a na procesnej strane vrátane formy, akú má mať oznámenie o úmysle 
vystúpiť z Únie, či možnosti odvolať úmysel vystúpiť a postupnosti rokovaní. 

 
Tieto otázky sa riešili postupne s  tým, ako sa vyvíjalo konanie vo veci vystúpenia Spojeného 

kráľovstva. Európska rada vo svojich následných usmerneniach, Rada vo svojich smerniciach 
pre rokovania, Parlament vo svojich následných uzneseniach a Súdny dvor vo svojej judikatúre 
o brexite vybudovali to, čo možno považovať za doktrínu a prax v súvislosti s vystúpením z EÚ. 
 
Na konci volebného obdobia sa proces vystúpenia Spojeného kráľovstva ešte neskončil. Dve 
po sebe nasledujúce predĺženia udelené podľa článku 50 ods. 3 ZEÚ vzniesli otázky právnej aj 
politickej povahy týkajúce sa účasti Spojeného kráľovstva na voľbách do Európskeho 

parlamentu v dňoch 23. – 26. mája 2019. Tieto otázky zahŕňali povinnosť Spojeného 
kráľovstva podľa právnych predpisov EÚ zúčastniť sa na voľbách, ak krajina zostala členom 

počas konania volieb a nového volebného obdobia, a vplyv, ktorý by mohlo mať pokračujúce 
členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ na inštitucionálne fungovanie EÚ, a najmä Európskeho 

parlamentu. 
 

Mala by sa posúdiť aj vnútorná organizácia postupu v Parlamente a medziinštitucionálna 
dynamika. Pokiaľ ide o to prvé, úloha, ktorú výbor AFCO skutočne zohral v tomto procese 

a jeho interakcia s riadiacou skupinou pre brexit (BSG), stoja za úvahu. 



 

 

Z medziinštitucionálneho hľadiska by sa mohli prehodnotiť a analyzovať aj rôzne prístupy, 

ktoré v súvislosti s Európskym parlamentom prijali rôzne inštitúcie počas celého procesu. 
 

Sú do toho zapojené komplexné politické, inštitucionálne, právne a  ústavné otázky EÚ, ktoré 
je potrebné analyzovať a prediskutovať s cieľom zabezpečiť úplné a hlboké pochopenie 

procesu podľa článku 50 Zmluvy o EÚ a jeho vplyvu na štruktúru a fungovanie EÚ ako celku. 

 

12.4 Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd 
 
Podľa článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) „Únia pristúpi k Európskemu dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci 
Únie vymedzené v zmluvách.“ 

 
Návrh dohody medzi zástupcami Európskej únie a Rady Európy bol ukončený 5. apríla 2013. 
 
Počas rokovaní umožnil neformálny orgán pre koordináciu výmeny informácií medzi 
Európskym parlamentom a Parlamentným zhromaždením Rady Európy obidvom 

zhromaždeniam, aby spoločne pokračovali v realizácii. 
 
Uzatvorenie dohody o pristúpení si však vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu v súlade 
s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom ii) ZFEÚ, ako aj súhlas členských 
štátov v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. 
 
Pred predložením tohto návrhu na podpis a ratifikáciu však Európska komisia 7. septembra 
2013 predložila Súdnemu dvoru Európskej únie žiadosť o stanovisko o zlučiteľnosti tohto 

projektu so zmluvami. 
 
Súdny dvor vydal svoje (záväzné) stanovisko 18. decembra 2014, v ktorom dospel k záveru, 
že dohodnutá dohoda je nezlučiteľná so zmluvami, ako aj s  protokolom č. 8, ktorý sa týka 

tohto pristúpenia. 
 
Výbor AFCO usporiadal 26. februára 2015 prvé spoločné stretnutie s  Výborom pre občianske 

slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) s cieľom prediskutovať obsah stanoviska 
Súdneho dvora a zvážiť následné kroky, ktoré sa majú prijať. 
 
Druhé spoločné stretnutie s  výborom LIBE sa uskutočnilo 20. apríla 2016, pričom Komisia ani 

Rada ešte neprijali iniciatívu na opätovné oživenie prístupového procesu, čo by si vyžadovalo 
prijatie revidovaného mandátu na rokovanie s prihliadnutím na závery stanoviska. Právni 
experti a zástupcovia Rady, Komisie a Rady Európy teda uvažovali o spôsoboch, ako reagovať 
na námietky Súdneho dvora. 
 
Táto otázka bude stále na programe aj počas nasledujúceho volebného obdobia, 
keďže odvtedy nedošlo k žiadnemu novému vývoju. 
 



 

 

12.5 Rokovací poriadok 
 
Počas revízie rokovacieho poriadku Parlamentu sa považovalo za predčasné zapojiť sa 

do diskusií o dvoch témach týkajúcich sa vnútorných rozpočtových postupov a  uplatňovania 
príslušných pravidiel. Tieto sa ponechali na zváženie v budúcich revíziách.  

 

12.6. Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení 
 
Tento súbor súvisí s balíkom návrhov VFR na obdobie rokov 2021 – 2027 a uvádza sa v ňom, 
ako inštitúcie spolupracujú na ročnom rozpočtovom postupe a  na niektorých osobitných 
nástrojoch navrhnutých v nariadení o VFR.  
 

Aj keď je výbor AFCO podľa rokovacieho poriadku Parlamentu oprávnený na preskúmanie 
medziinštitucionálnych dohôd a ako taký je zodpovedný za vypracovanie správy 

pre Parlament, ktorý navrhne schválenie alebo zamietnutie návrhu dohody, výbor BUDG má 
právomoc, pokiaľ ide o rokovanie a vykonávanie medziinštitucionálnych dohôd v oblasti 

rozpočtových právomocí Parlamentu a ako taký vypracuje aj správu o tejto 
medziinštitucionálnej dohode. V súlade s postupom, ktorý sa dodržiaval pri predchádzajúcich 

príležitostiach, najmä v rokoch 2007 a 2013, by sa obidve správy mali prediskutovať 
a spoločne odhlasovať na plenárnom zasadnutí a ani jeden z týchto dvoch výborov by nemal 

vypracovať stanovisko k správe druhého výboru. 
 
Keďže rokovania o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027 neboli počas 
ôsmeho volebného obdobia dokončené, nariadenie o VFR, ako aj Medziinštitucionálna 
dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom 

finančnom riadení sa prenesú do nového volebného obdobia. 
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2016/2018(INI) 
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Richard CORBETT 
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+ 
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2017/2089(INI) 

P8_TA(2019)0079 
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amending Regulation (EU, 
Euratom) No. 1141/2014 of 
the European Parliament 

and the Council of 22 
October 2014 on the statute 

and funding of European 
political parties and 

European political 
foundations 

Rainer WIELAND 

+ 

Mercedes BRESSO 

66 

2017/0220(COD) 

P8_TA(2019)0153 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 

György 
SCHÖPFLIN 194 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0225_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2114(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0484_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2054(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2089(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0079_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0219(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0220(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0153_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

and of the Council on the 
European citizens’ initiative 

2017/2233(ACI) 

P8_TA(2018)0030 

Revision of the framework 
agreement on relations 

between the European 
Parliament and the 
Commission 

Esteban 
GONZÁLEZ PONS 

61 

2017/0810(COD) 

P8_TA(2018)0288 

Draft decision of the 

European Parliament and of 
the Council amending 

Article 22 of the Statute of 
the European System of 
Central Banks and of the 
European Central Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER (AFCO) 

+ 

Gabriel MATO 
(ECON) 

48 

2018/0805(CNS) 

P8_TA(2018)0107) 

Draft Council  decision 

fixing the period for the 
ninth election of 

representatives to the 
European Parliament by 
direct universal suffrage 

Danuta Maria 
HÜBNER 

2 

2017/0900(NLE) 

P8_TA(2018)0249 

Draft European Council 
decision establishing the 
composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

0 

2018/2080(INL) 

P8_TA(2019)0080  

Draft regulation of the 
European Parliament laying 
down the regulations and 

general conditions 
governing the performance 
of the Ombudsman’s duties 
(Statute of the European 

Ombudsman) and repealing 
Decision 94/262/ECSC, EC, 
Euratom 

Paulo RANGEL 

61 

2018/2093(INI) 

P8_TA(2019)0044  

Differentiated integration Pascal DURAND 
91 

2018/2094(INI) 

P8_TA(2019)0098 

The state of the debate on 
the Future of Europe 

 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 244 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2233(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0810(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the 
Treaty provisions related to 
EU Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the 
Treaty provisions 
concerning enhanced 
cooperation 

Alain 
LAMASSOURE 

55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the 
Treaty provisions on 
Parliament’s power of 
political control over the 
Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 

provisions and the Joint 
Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György 

SCHÖPFLIN 
32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 

inquiry OI/2/2017 on the 
transparency of legislative 

discussions in the 
preparatory bodies of the 
Council of the EU 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

Yana TOOM 

(PETI) 

105 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of 

the European Parliament by 
direct universal suffrage, 
annexed to Council Decision 

76/787/ECSC, EEC, Euratom 
of 20 September 1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 
4 

2018/2170(REG) 

P8_TA(2019)0046 

Amendments to the Rules 
of Procedure affecting 

Chapters 1 and 4 of Title I; 
Chapter 3 of Title V; 

Chapters 4 and 5 of Title VII, 
Chapter 1 of Title VIII; Title 
XII; Title XIV and Annex II 

Richard CORBETT 

46 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council 

amending Regulation (EU, 

Rainer WIELAND 
+ 

Mercedes BRESSO 
15 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 
procedure 
related to infringements of 

rules on the Protection of 
personal data in the context 

of elections to the European 
Parliament 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 
decision amending the 

Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 

the EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL Proposal for a Regulation 
of the European 
Parliament on the detailed 

provisions governing the 
exercise of the European 
Parliament’s right of 

inquiry replacing the 
Decision of the European 

Parliament, the Council 
and the Commission of 19 

April 1995 (95/167/EC, 
Euratom, ECSC) 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 
- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 
Negotiations with Council and 
Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 
Council 
B8-0000/2019 
O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 

January 2019 with RCV 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427

(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 
DECISION on the 
conclusion of the 
Agreement on the 
withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 

Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 
decision 

2016/2246

(ACI) 

Inter-institutional 

Agreement establishing a 
mandatory transparency 

register covering 
Parliament, Council and 

Commission 

Transparency Register 
contact group: 

Ra iner WIELAND (EPP) 
Jo LEINEN (S&D) 

Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 
Maite PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG (GUE/NGL) 

Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 
Isabella ADINOLFI (EFDD) 

Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070

(ACI)  

Proposal for a 

Interinstitutional 
Agreement between the 

European Parliament, the 
Council and the 

Commission on budgetary 
discipline, on cooperation 

in budgetary matters and 
on sound financial 

management 

Charles GOERENS  

 

 

Príloha 2 
 

 Výklady 
 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 
P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 
XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 

for the approval of the Commission) 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

2015/2152(REG) 

P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 
the Rules of Procedure 
(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 

Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 
P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 
Procedure 

(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 

P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 

Rules of Procedure 

Rainer Wieland 

+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 

(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules 
of Procedure (Establishment and dissolution 
of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Príloha 3 

 

 Otázky na ústne zodpovedanie a návrhy uznesenia 
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 
To the Commission: 
O-
000007/2017/rev.1 
B8-0205/2017 

Review of the regulation on the statute and 
funding of European political parties and 
foundations 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) 

To the Commission: 
O-000090/2017 

B8-0614/2017 
To the Council:  

The European Parliament’s right of inquiry 
Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional Affairs) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect


 

 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

O-000089/2017 
B8-0613/2017 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  

O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  

O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 
Motion for a 

Resolution: 
B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 

legislative proposal 
 
 
 
 
 
on the negotiations with the Council and 

Commission on the legislative proposal for a 
regulation on the European Parliament’s 

right of inquiry 

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 

Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

 

 
Príloha 4 
 

 Delegované a vykonávacie akty 

 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 

and of the Council on the citizens’ initiative 
2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 

the European Parliament and of the Council on the citizens’ 
initiative 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en


 

 

 
Príloha 5 
 

 Stanoviská 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm
ents 

2014/2040(BUD) 
P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 

Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 
P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 
governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 
P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 
subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

34 

 

2014/2253(INI) 
P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 
monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 
P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 

in the European Union (2013-2014) 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 
P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 

Commission on the negotiations for 
the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 

GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) 
P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

2015/2060(INI) 
P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 
international financial, monetary 

and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 
P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2015/2104(INI) 
P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 

how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 

McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) 
P8_TA(2015)0376 

General budget of the European 
Union for the financial year 2016 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2015/2128(INI) 
P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 

Protection of the EU’s Financial 
Interests - Fight against fraud 

Mercedes 
BRESSO 28 

2015/2156(DEC) 
P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 
P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 

on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 
P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 

and proportionality 

Kazimierz 

Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 
P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 
EU of jurisdiction at first instance in 
disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 
HÜBNER 

36 

2015/2344(INI) 
P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 
P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 
revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

2016/2009(INI) 
P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P
8_TA(2016)0475 

General budget of the European 
Union for the financial year 2017 - all 
sections 

György 
SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 

law: 2014 Annual Report 

Gerolf 

ANNEMANS 
NA 

2016/2052(INI) 
P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 

McALLISTER 
66 

2016/2055(INI) 
P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

2016/2224(INI) 
P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 
whistle-blowers acting in the public 
interest when disclosing the 
confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 
P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 

with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 
P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 

subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 

PREDA 
41 

2017/2011(INI) 
P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 

and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 

States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2017/2044(BUD) 
P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 

Union for the financial year 2018 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 
P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 
Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 
P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 

30 

2017/2069(INI) 
P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 
Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 
PREDA 42 

2017/2131(INL) 
P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 
to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2017/0232(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 

No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 

financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

Danuta Maria 
HÜBNER 

45 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 

Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 

1093/2010 as regards the location of 
the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European 

Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 
726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 
P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 

laying down provisions for 
strengthening fiscal responsibility 
and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

György 

SCHÖPFLIN 
(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

12 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European 

Union for the financial year 2019 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 

No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 

MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the 

Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2018/0136(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of the 

Union’s budget in case of 
generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

Helmut SCHOLZ 

121 

2018/2099(INI) 
P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the 
implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 
35 

2018/0207(COD) 
P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 
P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 

Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 
P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria 
HÜBNER 

27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 
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2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 

the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 

the determination of a clear risk of a 
serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 

RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 
the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
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2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 
laying down the multiannual 
financial framework for the years 
2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

 
 
Príloha 6 
 

 Verejné vypočutia a semináre 
 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 
 
Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 
Commission, in charge of Better 
Regulation, Inter-Institutional 
Relations, the Rule of Law and the 

Charter of Fundamental Rights  

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-

President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 
LIBE and JURI), would be auditioned in a 
hearing under the format of CoP open to all 

Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 
functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 
 
Challenges in  Constitutional 
Affairs in the new term: taking 

stock and looking forward 

 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 
● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 
● Wolfgang Wessel 

● Monica Claes 
● Steve Peers 

● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  

● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en


 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing 
 

The reform of the European 
Electoral Law 

 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP 
and AFCO Rapporteur on the 

modification of the Act concerning 
the election of the members of the 

European Parliament by direct 
universal suffrage of 20 September 

1976 
● Friedrich Pukelsheim, former 

Professor (professor emeritus) of 
the Institute for Mathematics at 

the University of Augsburg 
● Brendan O’Leary, Lauder Professor 

of Political Science at the University 
of Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor 
of Political Science at the 
Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Notre Europe Institute Jacques 
Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 

● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 
 

Lessons to be drawn from the 
implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 
 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 

in parliamentary studies at the 
University of Luxembourg 

● Jean-Luc Sauron, associate 
professor of International law at 

the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 

● Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 
Commission 

● Pablo Sánchez Centellas, 
Spokesperson for the organizers of 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 
 

the successful ECI on the Right to 
Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 
Ecocide in Europe 

● Ernst Johansson, lawyer 
representing the rejected ECI - the 
Minority SafePack case 

● Ian Harden, Secretary-General, 
European Ombudsman 

● Anne-Marie Sigmund, CESE 

● Tamás Molnár, adjunct professor, 
Corvinus University of Budapest, 

Institute of International Studies 
● Francisco Polo, International 

petitioning platform Change.org 
● Susana del Río Villar, author and 

director of the EU project: 
Upgrading Europe 

● Diana Wallis, former PETI 
rapporteur on the ECI Regulation 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 
the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 
JURI 

 
Towards a high degree of 

accountability, transparency and 
integrity in the EU institutions 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

 
 
 

Joint-Hearing AFCO, ECON 
 
Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 
and the role of the Eurogroup 
 

 

05/05/2015 Experts AFCO: 
● Paul Craig, University of Oxford 
● Daniela Schwarzer, Senior Director 

of Research and Director of the 
Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 
Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  

● Daniel Gros, Director of Economic 
Policy Studies CEPS 

● René Repasi, Scientific coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance of Universiteit Leiden 

● Xavier Ragot, Director of 
Observatoire Français des 
Conjonctures Économique (OFCE) 

Hearing (AFCO)  
 
The institutional future of the 

European Union within and 
beyond the Treaty of Lisbon 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 
Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European 
University Institute 
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● Sergio Carrera, Centre for 
European Policy Studies 

● Antonio Padoa Schioppa, 
Università degli Studi di Milano 

● Christian Calliess, Freie Universität 
Berlin  

● Andrew Duff, former Member of 
the European Parliament 

● Markku Markkula (President of the 
Committee of the Regions) 

● Luca Jahier (President of Group III 
“Various Interests” of the European 

Economic and Social Committee) 
 
 
 
 

Workshop AFCO (Policy 
Department) 
 
The best practices in legislative 
and regulatory processes in a 
constitutional perspective 
 

 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for 
European Policy Studies 

● Arnout Mijs, Clingendael 
● Rachel Shub, Office of the United 

States Trade Representative 
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 

Foreign Affairs of Poland, EU 

Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 
 

Transparency, accountability and 
integrity in the EU institutions 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 

Financial interests and their Scrutiny in the 
Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 
Sector Integrity Division, Public 
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Governance Directorate of the 
OECD 

● David Coen, Director of the School 
of Public Policy at the University 
College London and author of the 
study on “Institutional and 
Constitutional aspects of special 
interest representation” 

● Roland Blomeyer, Blomeyer & 
Sanz, author of the study 

“Declarations of financial interests 
and their scrutiny in the national 

legislatures” 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 

Security Policy under the Treaty 
of Lisbon: unlocking its full 

potential 

 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 
● Panos Koutrakos  
● Stefano Silvestri  

Experts AFET 

● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO 
associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow 

at Institute of Advanced Legal 
Studies, University of London, UK 

Other speakers: 
● Angelika Niebler, MEP 
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● József Szájer, MEP  
● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 
● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hearing 
 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
Faculty of Arts and Social Sciences, 
Maastricht University 

● Olivier Rozenberg, Associated 
Professor in Political Sciences, 
Centre d’études européennes de 
Sciences Po, Paris 

● Philippe Poirier, Holder of the 
Chair of Parliamentary Studies 

Research in the Chamber of 
Deputies of Luxembourg, Head of 

the collection on parliamentary 
studies - Editions Larcier, Associate 

Professor of Political Sciences at 
the College of Bernardins & at the 

University of Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 
 
Respect for Democracy, 
Fundamental rights and the Rule 
of law: the role of the judiciary 
 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 
(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 

Establishment of an EU mechanism on 
democracy, the rule of law and fundamental 
rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 
Schöpflin) 

AFCO expert: 
● Miklos Szantho, managing director 

and head analyst of Centre of 
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Fundamental Rights (Alapjogokért 
Központ) 

Other speakers: 
● Michal Bobek, Advocate General, 

Court of Justice of the European 
Union  

● Angelika Nussberger, Judge, 
European Court of Human Rights 

● Jean De Codt, First President, Court 
of Cassation (Belgium) and 

Member of the Network of the 
Presidents of the Supreme Judicial 

Courts of the EU 
● Dariusz Zawistowski, National 

Council of the Judiciary of Poland, 
Member of the European Network 
of Councils for the Judiciary 

Hearing AFCO 
 
e-Democracy in the European 
Union: potential and challenges 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 

the report: 
eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 
Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 
DG CONNECT, European 

Commission 
● Rafał Trzaskowski, former Polish 

Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 

Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 

Department of Political and Social 
Sciences of the European 

University Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital 
Democracy Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 
Senior Expert  
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Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 
PETI  

 
Union citizenship in practice: our 

common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 
European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 

Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 

Directorate for Fundamental rights 
and Union citizenship, DG Justice 

and Consumers, EC 
● Andrew Duff, Visiting Fellow, 

European Policy Centre 
● Yves Bertoncini, Director of the 

Jacques Delors Institute 
● Carmen Preising, Head of Unit, 

Work Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, 
EC 

● Ida Birkvad Sørensen, Member of 
the Board, European Youth Forum 

 

Hearing AFCO 

Accession to the European 

Convention on Human Rights 
(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 

opinion and way forward 

 

20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 
Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 

Law School, Oxford Brookes 

University 
● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 

Law from the University of 
Leicester 

Other speakers: 
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 

and Institutional Affairs, 
Coordinator for Justice and Home 

Affairs (Dutch Permanent 
representation, Council Presidency) 

● Johannes KRÄMER, Legal Adviser 
at the Legal Service of the 

European Commission 
● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 

Legal Advice and Public 
International Law Directorate of 

the Council of Europe 
● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 

Director General of the Legal 
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Service of the Council of the 
European Union 

● Ricardo PASSOS, Director for 
Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 
European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 
associated 

 
The role of the EU in 

international organisations 
including the United Nations 

 

15/06/2016 AFCO experts: 
● Jan Wouters, Full Professor of 

International Law and International 
Organizations, and Director at the 

Leuven Centre for Global 
Governance Studies - Institute for 

International Law, KU Leuven 
(Belgium) 

● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 
at the “Sołtysiński Kawecki & 

Szlęzak” law firm in Warsaw 
(Poland) 

AFET expert: 
● Jonas Jonsson, Head of Division, 

Multilateral Relations at the 
European External Action Service 
(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional 

Relationship of the United 
Kingdom with the European 

Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 

Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de 

Madrid 
● Mercedes Guinea Lorenete, 

Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de 

Madrid 
● René Repasi, EURO-CEFG, 

University of Rotterdam 
● Steve Peers, Professor, University 

of Essex 
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Mini-Hearing AFCO  
 

The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 

European Union: the 
consequences of the results of 

the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 ● Guntram Wolff (Director of 
Bruegel) 

● Giorgio Maganza (former Director 
for Institutional Affairs at the 

Council of the EU) 
● Yves Bertoncini (Director of 

Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 
note of last 23 May - are meant to be a political 

fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 young 
people discussing the future of Europe. Several 

EYE speed hearings are currently taking place in 
various parliamentary committees 
The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  
Topics selected for the hearing  
• The future of Europe after Brexit  

• Active ci tizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 
● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 
future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 
level group on own resources, 

former Prime Minister of Italy and 
European Commissioner 

● António Vitorino, Former 
European Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

05/12/2016 AFCO experts: 
● Federico de Montalvo, Assistant 

Professor of Constitutional Law, 
Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics 
Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 
for the Study of Public Policy, U. of 
Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 
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Policy Department experts 
(presentation of a study entitled 
“Referendums on EU matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 
Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 
(QMUL), and by 

● Fernando Mendez, Senior 

Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 

Zurich 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 
Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 

Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 

● Victoriano Ramírez González, 

Department of Applied 
Mathematics, University of 

Granada 
● Wojciech Słomczyński, Institute of 

Mathematics, Center for 
Quantitative Research on Politics, 

Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 
Implementing the Treaty 

Provisions on National 

Parliaments 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions 

on the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 
concerning national Parliaments” (2016/2149 

(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 
européennes, Sciences Po (Paris) 

● Diane Fromage, Assistant 
Professor, Faculty of Law, 
Maastricht University 

● Luís Heleno Terrinha, Guest 
Professor, Porto Faculty of Law, 
Universidade Católica Portuguesa 



 

 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Hearing AFCO 
 
The development of a European 
“demos” 

 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 
International Relations, University 
of Oxford; Director, Center for 
International Studies, DPIR) 

● Aidan O’Sullivan (the 
Ombudsman’s Head of Cabinet, on 
behalf of the European 
Ombudsman) 

Workshop (Policy Department) 
 
The Impact and Consequences of 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-
27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 

ALTERNATIVAS 
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Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 

provisions concerning National 
Parliaments: the way forward 

 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 
Global Constitutionalism from the 

Humboldt Institute for Internet and 
Society, Berlin 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
and former rapporteur on national 

Parliaments 
● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 

Speaker 

Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 
and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 

Anniversary Chair in Law, Queen 
Mary University of London 

● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 
University College London, Faculty 

of Laws 
● Christophe Hillion, Professor of 

European Law at the University of 

Leiden and at the University of 
Gothenburg 
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Hearing AFCO 
 

Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 

political parties and foundations 
 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 
Lunacek, EP Vice-Presidents in 

charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 
Finance European Parliament; 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 

Commission; 
● Michael Adam, Director of the 

Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-
groups of Member States within 
the EU and its impact in the 
integration process 

 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 
Office 

● Anna-Lena Kirch, Program 
Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 
German Council on Foreign 
Relations 

● Jacques Ziller, Professor of 
European Law, University of Pavia, 
Department of Political and Social 

Sciences  

Workshop (Policy Department) 
 

The impact and consequences of 
Brexit on the devolved 

administrations of Scotland, 
Wales and Northern Ireland and 
on the Overseas Territory of 
Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 
University of Liverpool 

● Michael Keating, Professor, 
University of Aberdeen 
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Hearing AFCO 

The constitutional implications of 

the different scenarios for the 
future of the Union 

 

21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 
Maduro, Professor, Director of the 

EUI School of Transnational 
Governance, European University 

Institute 
● Cristina Elías Méndez, Profesora 

Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 

for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 

Workshop (Policy Department) 
 
Brexit and the issue of the 
jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 
relationship agreement between 

the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

Workshop (Policy Department) 
 

The implications of Brexit on the 
Irish border 

 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 
of European Politics; Dean of 

Education (Queen’s University 
Belfast); Visiting Professor (College 

of Europe, Bruges) 
● Katy Hayward (UK), Reader in 

Sociology (Queen’s University 
Belfast); Senior Research Fellow 

(Senator George J. Mitchell 
Institute for Global Peace, Security 

and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 
of KGH Border Services; Former 

Director of World Customs 
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Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 

● John Temple Lang (Ireland) 
Solicitor; Adjunct Professor in 
Trinity College Dublin; Senior 
Research Fellow in Oxford 

Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 

framework: Assessing the 
Commission Proposal for a new 

Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 

(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at 
the School of Law and Social 

Justice, University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 

reconcile globalisation, democracy 
and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 

Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 
Politics and Innovation” 

● Susan George, President of the 

Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 

Society of Arts 
● Ingolf Pernice, Research Director 

on Global Constitutionalism from 
the Humboldt Institute for Internet 
and Society, Berlin 
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● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels  

Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 
European Law School of Law & 
Government and Principal of the 
Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 

Judge of the Court of Justice of the 
EU 

● Michael Dougan, Professor of 
European Law and Jean Monnet 

Chair in EU Law, University of 
Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 
ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 
25/06/2018 

02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 

association with ITRE, AFCO and JURI to 
carry out an analysis of the various aspects 
of personal data protection 
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Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für 
Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 
between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 
Rotterdam 

● Christophe Hillion, Professor of 
European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hearing AFCO 24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 

implementation report on the Treaty provisions 
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Institutional structure and 
governance of existing forms of 
enhanced cooperation 
 

concerning enhanced cooperation 
(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 
integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 

Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 
Kmentt, Austrian Permanent 
Representative to the Political and 
Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 
European Commission 

● Maria Isabel Martinez del Peral, 
Legal Adviser of the European 
Commission Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and 
Tax administration, DG TAXUD of 
the European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 
Management and Planning 
Directorate, European External 
Action Service 

● Michael Simm, Head of Strategy 

and Policy Unit at the European 
Defence Agency 

● Hubert Legal, Legal Adviser to the 
European Council and Director-
General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 
control over the Commission after 
Lisbon: lessons learnt and the way 
forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 
powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 
Department of European Political 
and Administrative Studies since 
2013 and Professor at the College 

of Europe 
● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 

Constitutional Law, EP 
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Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 
the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 
and lecturer in international public 
law at the Law Department of 
University of Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union 

Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  

Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 
edition of the European Youth Event (EYE2018) at 

the European Parliament in Strasbourg on 1-2 
June. The EYE2018 served as a  platform for 
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Title and poster Date Experts 
dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 
EYE2018, selected EYE2018 participants will 
discuss with MEPs  some of the most relevant 
ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 

parl iamentary committees between October and 
November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 
● Andrea Ugrinoska 

Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 
interaction between the West and 

East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 

Kent Law School 
● Piero Graglia, Associate Professor 

on History of the International 
Relations at the School of 

Political,Economic and Social 
Sciences, Milan State University 

● Kálmán Pócza, Associate professor 

at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 
European Parties, European 
Voters 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 

University 
● Marina Costa Lobo, University of 

Lisbon 
● Juan Rodríguez Teruel, University 

of Valencia 

 

 

 

Other speakers 
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● Mikel Landabaso Alvarez, Director 
for Strategy and Corporate 
Communication at the European 
Commission 

● Alexander Kleinig, Head of unit of 
Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 

 
 

Príloha 7 
 

 Služobné cesty 
 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 
2015 

Objective: to have a  thorough discussion 

on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 
national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 
partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 
in EU Affa irs. 

Meetings held with:  

 Representatives of the EU political 
foundations in Latvia 

 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  

 Students and academic staff of the Riga 

Graduate School of Law 
 The Parl iamentary State Secretary for 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 

(NI) 

Berlin 
(Germany) 

18-19 June 
2015 

Objective: to hold meetings with national 

institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 
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Meetings held with: 

 Members of the German Bundestag, 
Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Council of 
Foreign Relations (DGAP) 

 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pernice, 
Director of the Walter-Hallstein-Institut 

 Meeting with Sti ftung Wissenschaft 
und Pol itik  

 The Minister of State for European 

Affa i rs 
 Meeting with the Konrad-Adenauer-

Foundation, the Friedrich-Ebert-
Foundation, the Heinrich-Böll-
Foundation and the Rosa-Luxemburg-

Foundation 
 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 

European Democracy Lab  
 The Head of the Federal Chancellery 

and Federal Minister for Special Tasks 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Viviane Reding 
(EPP) 

• Constance LE GRIP 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 
Court of Human Rights 

Issues discussed: 
1. The European Union accession to the 

European Convention for the protection 
of Human Rights and fundamental 

freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 
Consti tutional Courts in the Member 
States? Example of “best practice”?  

3. Examples of cases on electoral law 
infringements 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 
Terricabras 

(Greens/EFA)  

Washington 

D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

(United 
States of 
America) 

[ad hoc 
delegation, 

outside the EU] 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 

powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 
the constitutional mechanism ensuring 
democratic accountability at all levels of 
decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 
serve for the reflection on the future 

institutional evolution of the EU, the 
need to enhance democratic legitimacy 
of the European Governance, the reform 

of the EU electoral system, the right of 
inquiry of the EP, and more in general on 

transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

Meetings held with: 

 The Bipartisan Policy Center  
 The American Enterprise Institute 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Enrique Guerrero 

Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Josep-Maria 
Terricabras 
(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
 Roundtable at the George Mason 

University 
 The Center for American Progress 
 The Government Accountability Office 

 The Democratic National Committee 
Pol i tical Director 

 US Congress 
 The National Conference of State 

Legislatures  

 The Congressional Research Service  
 A former Judge of the Court of Appeals 

of Maryland 
 A Chief Judge, Court of Appeals of 

Maryland 

 The Secretary of State of Maryland 
 Members of the General Assembly of 

Maryland 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 

November 
2015 

Objective: To meet the newly elected 

Bri ti sh national authorities, think tanks, 
social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 

European affairs to discuss the 
perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 
pol itical situation in the country after the 
elections and notably what concerns a 
possible reconsideration of the 
relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 
 The Minister for Constitutional Reform 

 The Shadow Secretary of State for 
Foreign and Commonwealth Affairs and 
the Shadow Minister of State for 

Europe 
 The Head of the Prime Minister’s 

Europe Strategy Unit 
 The Former leader of the Scottish 

National Party 

 The UK Parl iament 
 The Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs 
 Representatives of academic/civil 

society on “the possible scenarios for 

the future of Britain in the EU” 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 

2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 
February 

2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 

• Viviane Reding 

(EPP) 



 

 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 
Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 

with the President, Mr. Marc Angel, and 
a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 
members of the Courts in case of a  Treaty 

revis ion 
2. ECJ involvement in economic 

governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 
against Member States violating the 

Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 
violations 
5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 
rights  protection 
6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between the 
court and the AFCO committee 
8. Relationship between the ECJ and 
national courts, national parliament 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

Athens 

(Greece) 

30 March 

to 1 April 
2016 

Objective: exchange of views with 

national institutions on the possible 
constitutional consequences of the 
management of the financial, economic 

and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hel lenic Parl iament: the Standing 

Committee on Economic Affairs and the 
Special Standing Committee on 
European affairs  

 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 
 Representatives of academic society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• David Mc Allister 

(EPP) 

• Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 

(S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Helmut Scholz 

(GUE/NGL) 

Budapest and 
Bratislava 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 

views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 
on the possible constitutional evolution 

of the EU, notably in view of the outcome 
of the Bri tish referendum in June and on 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 
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Place Date Purpose Participants 

(Hungary and 
Slovakia) 

the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 
refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 
institutional difficulties posed by the 

relationship between national authorities 
and European institutions, notably 
concerning their respective roles in 

fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 

 Consti tutional law expert 

 The Committee on European Affairs 
Committee of the National Council of 
the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of the 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 

Plenipotentiary for the Slovak 
Pres idency of the Council of the EU 

 The International Visegrad Fund 

 The Hungarian Minister of State, 
responsible for EU Affairs 

 The Hungarian Minister of State for 
Economic Diplomacy  

 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of the 
Hungarian National Assembly 

 The Pres idencies of the Committee on 
Legislation and the Committee on 
European Affa i rs of the Hungarian 

National Assembly 
 Parl iamentary Group Leaders of the 

National Assembly of Hungary 
 Member of the Hungarian 

Consti tutional Court 

 Professors, PhD students of Corvinus 
University and Heads of Hungarian 
pol itical think tanks  and political 
research institutes. 
 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 

February 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 

provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 

Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Lisbon 
in order to have a political exchange of 

views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 

Paulo Rangel (EPP) 
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Place Date Purpose Participants 
 The Pres ident of the Portuguese 

Parl iament 
 The Secretary General of the 

Portuguese Parliament 

 The Committee on European Affairs of 
the Portuguese Parliament 

 The Secretary of State for European 
Affa i rs of the Portuguese Government 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 
2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to 
Copenhagen in order to have a political 
exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 
concerning the role of national 

Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 Members of di fferent parties in the 

Danish Parliament 

 The Head of the International 
Department and the Danish 
Parl iament’s Permanent 
Representative to the EU 

 The Head of the Department 

responsible for EU Coordination and 
Nordic Relations at the Ministry of 
Foreign Affairs 

 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (EPP) 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 
2017 

Objective: to exchange views with the 
Serbian national legislative, executive and 
judicial authorities and civil society 

organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 
the accession process and the possible 
impact of accession negotiations on the 
Consti tution of Serbia, as well as the 

s teps accomplished by Serbia in what 
concerns the respect of the fundamental 
va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 Think-Tanks and Civi l  Society 
Organisations (CSOs)  

 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 

 The Supreme Court of Cassation: 

 The Minister without portfolio 
responsible for European integration 

 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Consti tutional and 

Legislative Issues 

 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

● György Schöpflin 
(EPP) 

● Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 
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Place Date Purpose Participants 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 

2017 

Objective: in the context of the 
Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 

Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 

in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 

pos itioning of some Parliaments 
concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 

European integration. 

Meetings held with: 

 The Alternate Minister on Foreign 
Affa i rs, responsible for European Affairs 

 The Head of the Directorate for 
European Affairs in the Greek National 
Assembly 

 The Chair of European Affairs 
Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc 

delegation, 
outside the EU] 

18-22 

September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 

processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 

Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 

Parties, as well as the functioning of the 
provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 
complex and s trategic matters that AFCO 
is  currently dealing with, such as the 

reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 

democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 
electoral system, the right of inquiry, and 

in general on transparency, ethics, 
accountability and integrity. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador to Canada 

 The Department of Justice of Canada 
 The Commissioner of Lobbying of 

Canada  
 The Privy Counci l Office Federal-

Provincial-Territorial Relations Units 

 Students and professors at the Carleton 
University 

 The Chief Electoral Officer at Elections 
Canada, 

 Former Members of the Special 

Committee on Electoral Reform 
 The Standing Committee on Access to 

Information, Privacy and Ethics, 

 The Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes  

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• Bernd Kölmel 
(Chair of the 
Delegation for 
relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 
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Place Date Purpose Participants 
 The Pres ident of the Québec National 

Assembly 
 The Committee on Institutions of the 

National Assembly and members of the 

Committee for relations with the 
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Ass istant Deputy Minister, 
Direction générale des  affaires 

juridiques et législatives (Department 
of Justice) and with the Honourable 
Associate Chief Justice 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 

out jointly with 
the 
interparliamentary 
Delegation to the 
EU-Montenegro 
Stabilisation and 
Association 
Parliamentary 

Committee] 

 

16-17 July 

2018 

Objective to exchange views with EU 

ambassadors, the Montegrin national 
legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 

organisations (CSOs) on the progress 
achieved as well as outstanding issues in 

the accession process, in particular the 
s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 

respect of the fundamental va lues of the 
EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador and EU Member States 

Ambassadors 
 The Speaker of the Parl iament of 

Montenegro 

 The Deputy Prime Minister 

 The opposition party leaders 

 The Pres ident of Montenegro 
 NGOs: Centre for Civic Education (CGO), 

Centre for Monitoring and Research 

(CEMI), Human Rights Action (HRA) 
Institute Al ternative, Network for the 

Affi rmation of the NGO Sector (MANS), 
Womens’ Rights Centre, a  property 
activist and the Co-chairs of the EU-

Montenegro JCC of the EESC (for the 
Montenegrin s ide a  representative 
from the Chamber of Commerce of 
Montenegro) 

 The Montenegrin Parl iament in the 

context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The Pres ident of the Constitutional 
Court 

 Members of the Constitutional 

Committee of the Montenegrin 
Parl iament  

AFCO 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Cristian Dan Preda 
(EPP) 
 
 
Members of the EU-
Montenegro 
delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 

Second Vice-Chair, 
S&D) 

• Alojz Peterle (EPP) 

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 

(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 
(EFDD) 

 

 

Bern 

(Switzerland) 

17-19 
September 

2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 

analyse the vertical distribution of 
competences between the different 
levels of government, as well as the 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 
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Place Date Purpose Participants 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 
executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The committee 
a lso aimed to gather direct evidence on 

the role and functioning of the Swiss 
mechanisms of direct democracy 
(referendum and popular initiative) and 

to discuss with Swiss authorities the 
evolution of the institutional framework 
governing relations between the EU and 

Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 

the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Union 
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 

 The Conference of Cantonal 

Governments: Benedikt Würth, 
pres ident of CdC 

 The University of Berne 

 The Swiss Federal Assembly 
 The Chancellery of the Canton of Berne 

  The Federal Chancellor of the Swiss 
Confederation 

 The Federal Office of Justice 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 

(Chair of the 
Delegation for 

relations with 
Switzerland and 

Norway, ECR) 

 

 

Washington 
D.C. 

(USA) 
 

[fact-finding 

mission] 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 
implementation report on the Treaty 

provisions concerning enhanced 
cooperation (2018/2112(INI), the 
Rapporteur Alain Lamassoure was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to Washington D.C. as the USA is a 
federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 
expressed in the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  
whole array of interstate cooperation 
forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 

s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 
joint action. In the context of the 

implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 
these forms of flexibility in the EU 

context. 

Meetings held with: 

 The Multistate Tax Commission 

 The World Bank  

 Think tanks/ organisations dealing with 
interstate cooperation: Uni form Law 
Commission, National Association of 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 
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Place Date Purpose Participants 
Attorney Generals, George Mason 
University 

 The National Governors Association 
(NGA) 

 The US Supreme Court 

 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 

mission] 

20 

September 
2018 

Objective: In the context of the 
Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 

decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 
functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Director of 

FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 

and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 

(EPP) 

 

Budapest and 
Prague 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 
mission] 

30-31 

October 
2018 

Objective: In the context of the 
Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  
authorised to go on a fact-finding mission 
to the European Union Agency for Law 

Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 
European GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies function on a 

da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 

with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 

management teams and experts. 

• György Schöpflin 

(EPP) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Príloha 8 
 

 Štúdie 
 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 

Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental 

principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 
association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 
The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK constitutional 
order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

 
2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 
parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 
Gibraltar 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA%282018%29596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK and 
British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 

the free movement of persons  

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 

2016 

European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 
Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 
Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union  

Legal and Political context for setting up an European Identity Document  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – 
revised study 

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après  ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional 
framework 

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 

institutional implications  

Brexit Literature Update 12/2016  

 

2015 
The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: actors, 
processes and transparency. The case of Poland  

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment 
systems. 

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the 
case of the European Union 

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US 
Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA%282015%29536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA%282015%29536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf


 

 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU  

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law 
(Judgment in case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation 

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation  

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty  

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, 
priorities and risks  

 
2014 

Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation 

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities  

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU 

competences and commitments to fundamental rights  
Parliamentary questions in selected legislative chambers  

   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf


 

 

Rules of Procedure of the European Parliament 
Table showing the correlation between end of 8th parliamentary term and 

beginning of 9th parliamentary term 
 

Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end of the 8 th 

parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of 

Procedure in force as of July 2019 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 

30 30  58   78a 80  102 108 



 

 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  

 
 

 
 

 
 



 

 

Old 
Rules 

New 
Rules 

226 236 

227 237 

228 238 

228a 239 

229 240 

230  

231 241 

 

 
 

Old 
Annexes 

New 
Annexes 

I I 

IA II 

II III 

III IV 

IV V 

V VI 

VI VII 

VII VIII 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 


