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Označenie postupov 

 * Konzultácia  

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.  

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

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 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0481), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 224 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0307/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2017 o financovaní politických strán a 

politických nadácií1, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko v podobe pozmeňujúcich 

návrhov Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0373/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Z dôvodu transparentnosti 

a s cieľom posilniť kontrolu 

a demokratickú zodpovednosť európskych 

politických strán a prepojenie medzi 

európskou občianskou spoločnosťou 

(5) Z dôvodu transparentnosti 

a s cieľom posilniť kontrolu 

a demokratickú zodpovednosť európskych 

politických strán a prepojenie medzi 

európskou občianskou spoločnosťou 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0274.   
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a inštitúciami Únie, najmä Európskym 

parlamentom, by sa mal prístup 

k finančným prostriedkom zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie podmieniť tým, že 

členské strany zverejnia program a logo 

dotknutej európskej politickej strany, ako 

aj informácie o rodovom zastúpení medzi 

kandidátmi v posledných voľbách do 

Európskeho parlamentu a medzi 

poslancami Európskeho parlamentu. 

a inštitúciami Únie, najmä Európskym 

parlamentom, by sa mal prístup 

k finančným prostriedkom zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie podmieniť tým, že 

členské strany komplexným, spoľahlivým 

a zrozumiteľným spôsobom zverejnia 

program a logo dotknutej európskej 

politickej strany, ako aj informácie 

o rodovom zastúpení medzi kandidátmi 

v posledných voľbách do Európskeho 

parlamentu a medzi poslancami 

Európskeho parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

Odôvodnenie 12 

 

Platný text  Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Odôvodnenie 12 sa nahrádza 

takto: 

(12) Európske politické strany a k nim 

pridružené európske politické nadácie, 

ktoré chcú získať uznanie ako také na 

úrovni Únie na základe držby európskeho 

právneho štatútu a dostávať verejné 

finančné prostriedky zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie, by mali 

dodržiavať určité zásady a spĺňať určité 

podmienky. Je najmä nevyhnutné, aby 

európske politické strany a k nim 

pridružené európske politické nadácie 

rešpektovali hodnoty, na akých je založená 

Únia, uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ. 

„(12) Európske politické strany a k nim 

pridružené európske politické nadácie, 

ktoré chcú získať uznanie ako také na 

úrovni Únie na základe držby európskeho 

právneho štatútu a dostávať verejné 

finančné prostriedky zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie, by mali 

dodržiavať určité zásady a spĺňať určité 

podmienky. Je najmä nevyhnutné, aby 

európske politické strany a k nim 

pridružené európske politické nadácie 

hlavne v rámci svojho programu a aktivít 

rešpektovali hodnoty, na akých je založená 

Únia, uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, 

predovšetkým ľudskú dôstojnosť, 

slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát 

a ľudské práva vrátane práv osôb 

patriacich k menšinám. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

 Odôvodnenie 30 a (nové) 

 

Text predložený KomisiouPlatný text Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) Vkladá sa odôvodnenie 30a: 

 30a.  Európska prokuratúra je v súlade 

s ustanoveniami a postupmi stanovenými 

v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939 

vyzvaná, aby vyšetrila údajné trestné činy, 

ktoré súvisia s financovaním európskych 

politických strán a európskych politických 

nadácií a ktoré majú vplyv na finančné 

záujmy EÚ, v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1371. Povinnosť podľa článku 24 

nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 podávať 

Európskej prokuratúre správy o každom 

konaní, ktoré by mohlo predstavovať 

trestný čin patriaci do právomoci 

Európskej prokuratúry, sa vzťahuje aj na 

Úrad pre európske politické strany a 

európske politické nadácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  V článku 3 ods. 1 sa vkladá toto 

písmeno: 

 „ba) jej členské strany nesmú byť 

členmi inej európskej politickej strany;“; 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1b.  V článku 10 ods. 3 sa prvý 

pododsek nahrádza takto: 

„Európsky parlament, Rada alebo Komisia 

môžu úradu predložiť žiadosť o overenie 

toho, či konkrétna európska politická 

strana alebo európska politická nadácia 

dodržiava podmienky stanovené v článku 3 

ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c). 

V takýchto prípadoch a v prípadoch 

uvedených v článku 16 ods. 3 písm. a) úrad 

požiada výbor nezávislých významných 

osobností ustanovený na základe článku 11 

o stanovisko k príslušnej veci. Výbor 

predloží svoje stanovisko do dvoch 

mesiacov.“ 

„Európsky parlament z vlastnej iniciatívy 

alebo na základe odôvodnenej žiadosti 

skupiny občanov predloženej v súlade s 

príslušnými ustanoveniami jeho 

rokovacieho poriadku, Rada alebo 

Komisia môžu úradu predložiť žiadosť o 

overenie toho, či konkrétna európska 

politická strana alebo európska politická 

nadácia dodržiava podmienky stanovené v 

článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 

písm. c). V takýchto prípadoch a v 

prípadoch uvedených v článku 16 ods. 3 

písm. a) úrad požiada výbor nezávislých 

významných osobností ustanovený na 

základe článku 11 o stanovisko k príslušnej 

veci. Výbor predloží svoje stanovisko do 

dvoch mesiacov.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=sk. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 18 – odsek 3 a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3a. Európska politická strana vo svojej 

žiadosti uvedie dôkazy o tom, že jej 

členské strany počas 12 mesiacov, ktoré 

predchádzali termínu podania žiadosti, 

nepretržite zverejňovali na svojich 

webových sídlach politický program a logo 

európskej politickej strany, ako aj 

informácie o každej členskej strane 

3a. Európska politická strana vo svojej 

žiadosti uvedie dôkazy o tom, že väčšina 

jej členských strán a v každom prípade 

minimálne sedem z nich počas 

12 mesiacov, ktoré predchádzali termínu 

podania žiadosti, nepretržite zverejňovali 

na svojich webových sídlach komplexným, 

spoľahlivým a zrozumiteľným spôsobom 
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európskej politickej strany, pokiaľ ide 

o rodové zastúpenie medzi kandidátmi 

v posledných voľbách do Európskeho 

parlamentu a medzi poslancami 

Európskeho parlamentu.  

politický program a logo európskej 

politickej strany. Európske politické strany 

sú okrem toho vyzvané, aby do svojich 

žiadostí zahrnuli informácie o každej 

členskej strane európskej politickej strany, 

pokiaľ ide o rodové zastúpenie medzi 

kandidátmi v posledných voľbách do 

Európskeho parlamentu a medzi 

poslancami Európskeho parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

 Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 19 – odsek 1 – zarážka 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– 5 % sa rozdelí medzi európske 

politické strany, ktoré sú príjemcami, 

v rovnakých podieloch, 

– 10 % sa rozdelí medzi európske 

politické strany, ktoré sú príjemcami, 

v rovnakých podieloch, 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 19 – odsek 1 – zarážka 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

—  95 % sa rozdelí medzi európske 

politické strany, ktoré sú príjemcami, 

pomerne podľa ich podielu zvolených 

poslancov Európskeho parlamentu. 

—  90 % sa rozdelí medzi európske 

politické strany, ktoré sú príjemcami, 

pomerne podľa ich podielu zvolených 

poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú 

členmi európskej politickej strany. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Article 27 – paragraph 1 – subparagraph ba 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ba)  ak dotknutá strana alebo nadácia 

nespĺňala jednu alebo viac podmienok 

stanovených v článku 3 ods. 1 alebo 

v článku 3 ods. 2 v čase registrácie a ak 
rozhodnutie o registrácii tejto strany alebo 

nadácie bolo prijaté na základe 

nesprávnych alebo neúplných informácií 

týkajúcich sa týchto podmienok; 

rozhodnutie o výmaze strany alebo 

nadácie z registra treba prijať 

v primeranej lehote od momentu, keď 

úrad zistí, že dotknutá strana alebo 

nadácia nesplnila príslušnú podmienku 

alebo príslušné podmienky; 

ba)  ak je rozhodnutie o registrácii 

dotknutej strany alebo nadácie založené na 

nesprávnych alebo zavádzajúcich 

informáciách, za ktoré zodpovedá 

žiadateľ, alebo ak toto rozhodnutie bolo 

získané podvodom; 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Regulation (EU, Euratom) No. 1141/2014 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V článku 30 ods. 2 sa pododsek 2 

nahrádza takto: 

V prípade takého ukončenia dohody sa 

platby povoľujúceho úradníka Európskeho 

parlamentu obmedzia do výšky 

oprávnených výdavkov, ktoré európskej 

politickej strane alebo európskej politickej 

nadácii skutočne vznikli do dňa 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 

ukončení dohody. 

„V prípade takého ukončenia dohody sa 

platby povoľujúceho úradníka Európskeho 

parlamentu obmedzia do výšky 

refundovateľných výdavkov, ktoré vznikli 

európskej politickej strane, alebo 

oprávnených výdavkov, ktoré vznikli 

európskej politickej nadácii do dňa 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 

ukončení dohody. 

Odôvodnenie 

Odkaz na refundovateľné výdavky je výraz použitý v článku 204g nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a v článkoch 17, 4 a 5 nariadenia 1141/2014 a je vhodnou koncepciou, ktorú treba 

použiť pri vymáhaní. 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 32 – odsek 1 – bod j a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. V článku 32 ods. 1 sa vkladá toto 

písmeno:  

 „ja) aktualizovaný zoznam poslancov 

Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi 

európskej politickej strany.“; 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Po piatich rokoch od dátumu začatia 

uplatňovania tohto nariadenia Európsky 

parlament po konzultácii s úradom uverejní 

správu o uplatňovaní tohto nariadenia 

a financovaných činnostiach. V správe sa 

uvedú prípadné potrebné zmeny štatútu 

a systému financovania. 

Na konci tretieho roka od dátumu začatia 

uplatňovania tohto nariadenia a potom 

každých päť rokov Európsky parlament po 

konzultácii s úradom uverejní správu 

o uplatňovaní tohto nariadenia 

a financovaných činnostiach. V správe sa 

uvedú prípadné potrebné zmeny štatútu 

a systému financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 40a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odchylne od článku 18 ods. 3a 

a s ohľadom na žiadosti o financovanie na 

rozpočtový rok 2019 povoľujúci úradník 

Európskeho parlamentu pred prijatím 

rozhodnutia o žiadosti o financovanie 

Odchylne od článku 18 ods. 3a 

a s ohľadom na žiadosti o financovanie na 

rozpočtový rok 2019 povoľujúci úradník 

Európskeho parlamentu pred prijatím 

rozhodnutia o žiadosti o financovanie 
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požiada európsku politickú stranu 

o dôkazy, ktoré preukážu, že jej členské 

strany v období začínajúcom jeden mesiac 

po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ, 

Euratom) č. XX/2018, nepretržite 

zverejňovali na svojich webových sídlach 

politický program a logo európskej 

politickej strany, ako aj o informácie 

o každej členskej strane európskej 

politickej strany, pokiaľ ide o rodové 

zastúpenie medzi kandidátmi v posledných 

voľbách do Európskeho parlamentu 

a medzi poslancami Európskeho 

parlamentu. 

požiada európsku politickú stranu 

o dôkazy, ktoré preukážu, že väčšina jej 

členských strán a v každom prípade 

najmenej sedem z nich v období 

začínajúcom jeden mesiac po nadobudnutí 

účinnosti nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. XX/2018 nepretržite zverejňovalo na 

svojich webových sídlach politický 

program a logo európskej politickej strany, 

ako aj o informácie o každej členskej 

strane európskej politickej strany, pokiaľ 

ide o rodové zastúpenie medzi kandidátmi 

v posledných voľbách do Európskeho 

parlamentu a medzi poslancami 

Európskeho parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 40a – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Európske politické strany 

zaregistrované pred [dátum začiatku 

uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/... 

(pozmeňujúce nariadenie)] do 31. 

decembra 2018 predložia dokumenty 

preukazujúce, že spĺňajú podmienky 

uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a ba).“ 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 

Článok 40a – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Úrad odstráni európsku politickú 

stranu a k nej pridruženú európsku 

politickú nadáciu z registra, ak dotknutá 

strana nepreukáže v lehote stanovenej v 

odseku 1a, že spĺňa podmienky uvedené v 



 

RR\1140374SK.docx 13/22 PE612.066v02-00 

 SK 

článku 3 ods. 1 písm. b) a ba). 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 1141/2014 uplatniteľné pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 

sa však naďalej uplatňujú v pôvodnom 

znení na úkony vykonané a záväzky 

prijaté v súvislosti s financovaním 

politických strán a politických nadácií 

na európskej úrovni na rozpočtový rok 

2018. 

Odôvodnenie 

Cieľom je zabezpečiť právnu istotu. Postupy, ktoré sa začali už v roku 2017, by sa mali riadiť 

platným nariadením pred jeho revíziou. 
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23.11.2017 

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV 
 VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU 

pre Výbor pre ústavné veci 

k 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 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

Za Výbor pre kontrolu rozpočtu: Ingeborg Gräßle (predsedníčka) 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu predkladá Výboru pre ústavné veci ako gestorskému výboru 

tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11a. Vecná príslušnosť Európskej 

prokuratúry je v súlade s nariadením 

o zriadení Európskej prokuratúry 

obmedzená na trestné činy poškodzujúce 

finančné záujmy Únie. Úlohami 

Európskej prokuratúry by preto malo byť 

vyšetrovať, stíhať a podať obžalobu 

na páchateľov trestných činov, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2017/1371 z 5. júla 20171a, 

a trestných činov, ktoré sú s nimi 

neoddeliteľne spojené. 

 _________________ 
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 1a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 

o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy Únie, prostredníctvom 

trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 

28.7.2017, s. 29). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 11b. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 

povinností stanovených v tomto nariadení, 

pokiaľ ide o financovanie a výdavky 

európskych politických strán 

a európskych politických nadácií, ako aj 

ďalšie záležitosti, je potrebné vytvoriť 

účinný kontrolný mechanizmus. Na tento 

účel by úrad, povoľujúci úradník 

Európskeho parlamentu a členské štáty 

mali spolupracovať a vymieňať si všetky 

potrebné informácie. Mali by sa tiež 

dohodnúť na praktických opatreniach, 

ktoré zahŕňajú určité spoločné pravidlá o 

spôsobe ochrany oznamovateľov. Takisto 

by sa mala podporovať vzájomná 

spolupráca medzi orgánmi členských 

štátov, aby sa zabezpečila účinná 

a efektívna kontrola povinností 

vyplývajúcich z uplatniteľného 

vnútroštátneho práva. Zapojenie úradu 

OLAF a Európskej prokuratúry 

do výmeny informácií sa vyžaduje vtedy, 

keď ide o opatrenia nadväzujúce 

na rozhodnutie úradu. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

Článok 25 – odsek 7 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. V článku 25 sa dopĺňa tento odsek: 

 7a. Ak sú trestné činy poškodzujúce 

finančné záujmy Únie v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1371 z 5. júla 2017 spáchané na 

území jedného alebo viacerých členských 

štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej 

spolupráci na účely zriadenia Európskej 

prokuratúry, je prokuratúra vyzvaná, 

aby vyšetrovala, v súlade s podmienkami 

stanovenými v nariadení (EÚ) č. xxx/xxxx 

[Ú. v. EÚ, vložte číslo nariadenia 

o Európskej prokuratúre]; 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

Článok 28 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a.  V článku 28 sa odsek 2 nahrádza 

takto: 

(2) Takisto sa dohodnú na praktických 

opatreniach týkajúcich sa takejto výmeny 

informácií vrátane pravidiel zverejňovania 

dôverných informácií alebo dôkazov a 

spolupráce medzi členskými štátmi. 

(2) Takisto sa dohodnú na praktických 

opatreniach týkajúcich sa takejto výmeny 

informácií vrátane pravidiel zverejňovania 

dôverných informácií alebo dôkazov, 

ochrany oznamovateľov a spolupráce 

medzi členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

Článok 28 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5b.  V článku 28 sa odsek 4 nahrádza 

takto: 



 

RR\1140374SK.docx 17/22 PE612.066v02-00 

 SK 

(4) Úrad informuje povoľujúceho 

úradníka Európskeho parlamentu o každom 

rozhodnutí, ktoré prijal v súvislosti so 

sankciami, aby povoľujúcemu úradníkovi 

Európskeho parlamentu umožnil vyvodiť 

príslušné dôsledky podľa nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. 

(4) Úrad informuje povoľujúceho 

úradníka Európskeho parlamentu o každom 

rozhodnutí, ktoré prijal v súvislosti so 

sankciami, aby povoľujúcemu úradníkovi 

Európskeho parlamentu umožnil vyvodiť 

príslušné dôsledky podľa nariadenia o 

rozpočtových pravidlách. Úrad podľa 

potreby informuje aj úrad OLAF 

a Európsku prokuratúru, aby mohli tieto 

orgány náležitým spôsobom uskutočniť 

príslušné vyšetrovanie; 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový) 

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. 

Článok 30 – odsek 2 – pododsek 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5c.  V článku 30 ods. 2 sa druhý 

pododsek nahrádza takto: 

V prípade takého ukončenia dohody sa 

platby povoľujúceho úradníka Európskeho 

parlamentu obmedzia do výšky 

oprávnených výdavkov, ktoré európskej 

politickej strane alebo európskej politickej 

nadácii skutočne vznikli do dňa 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 

ukončení dohody. 

V prípade takého ukončenia dohody sa 

platby povoľujúceho úradníka Európskeho 

parlamentu obmedzia do výšky 

refundovateľných výdavkov, ktoré vznikli 

európskej politickej strane, alebo 

oprávnených výdavkov, ktoré vznikli 

európskej politickej nadácii do dňa 

nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o 

ukončení dohody. 

Odôvodnenie 

Odkaz na refundovateľné výdavky je výraz použitý v článku 204g nariadenia o rozpočtových 

pravidlách a v článkoch 17, 4 a 5 nariadenia č. 1141/2014 a je vhodnou koncepciou, ktorú 

treba použiť pri vymáhaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 1141/2014 uplatniteľné pred 

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 

sa však naďalej uplatňujú v pôvodnom 

znení na úkony vykonané a záväzky 

prijaté v súvislosti s financovaním 

politických strán a politických nadácií 

na európskej úrovni na rozpočtový rok 

2018. 

Odôvodnenie 

Ide o zaručenie právnej istoty. Postupy, ktoré sa začali už v roku 2017, by sa mali riadiť 

platným nariadením pred jeho revíziou. 
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