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11.4.2018 A8-0127/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže osemtýždňové obdobie 

stanovené v článku 4 Protokolu č. 1 sa 

ukázalo byť nedostatočné pre včasné 

monitorovanie súladu so zásadou 

subsidiarity; 

N. keďže mnoho národných 

parlamentov plne nevyužíva 
osemtýždňové obdobie stanovené v 

článku 4 Protokolu č. 1 pre monitorovanie 

súladu so zásadou subsidiarity; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže systém včasného varovania 

môže dopĺňať systém, ktorý v súčasnosti 

umožňuje národným parlamentom 

predkladať konštruktívne návrhy Komisii 

na zváženie a s náležitým ohľadom na 

právo iniciatívy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie P 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

P. keďže viaceré národné parlamenty 

vyjadrili záujem o nástroj na zlepšenie 

politického dialógu, ktorý by im poskytol 

príležitosť predložiť Komisii konštruktívne 

návrhy na zváženie, a to s náležitým 

ohľadom na právo iniciatívy Komisie a po 

získaní podpory Parlamentu; 

P. keďže viaceré národné parlamenty 

vyjadrili záujem o nástroj na zlepšenie 

politického dialógu, ktorý by im poskytol 

príležitosť predložiť Komisii konštruktívne 

návrhy na zváženie, a to s náležitým 

ohľadom na právo iniciatívy Komisie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. zdôrazňuje skutočnosť, že systém 

včasného varovania sa od nadobudnutia 

platnosti Lisabonskej zmluvy používal 

veľmi málo, a domnieva sa, že by sa 

mohol zreformovať v súčasnom ústavnom 

rámci; 

13. zdôrazňuje skutočnosť, že systém 

včasného varovania sa od nadobudnutia 

platnosti Lisabonskej zmluvy používal 

veľmi málo; 

Or. en 



 

AM\1150597SK.docx  PE618.414v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2018 A8-0127/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. berie na vedomie žiadosť viacerých 

národných parlamentov rozšíriť 

osemtýždňové obdobie, v ktorom môžu 

vydávať odôvodnené stanovisko podľa 

článku 3 Protokolu č. 1; zdôrazňuje však, 

že súčasný zmluvný rámec neupravuje 

predĺženie tejto lehoty; preto sa domnieva, 

že Komisia by mala zaviesť technickú 

lehotu na oznámenie v rámci systému 

včasného varovania s cieľom poskytnúť 

viac času medzi dňom, keď sú návrhy 

legislatívnych aktov technicky doručené 

komorám národných parlamentov, a 

dňom, od ktorého začne plynúť 

osemtýždňová lehota; v tejto súvislosti 

pripomína, že ďalšie praktické opatrenia 

pre fungovanie mechanizmu kontroly 

dodržiavania subsidiarity Komisia zaviedla 

do praxe Komisie v roku 2009; 

16. berie na vedomie na vedomie 

žiadosť viacerých národných parlamentov 

rozšíriť osemtýždňové obdobie, v ktorom 

môžu vydávať odôvodnené stanovisko 

podľa článku 3 Protokolu č. 1; zdôrazňuje 

však, že súčasný zmluvný rámec 

neupravuje predĺženie tejto lehoty; v tejto 

súvislosti pripomína, že ďalšie praktické 

opatrenia pre fungovanie mechanizmu 

kontroly dodržiavania subsidiarity Komisia 

zaviedla do praxe Komisie v roku 2009; 

Or. en 



 

AM\1150597SK.docx  PE618.414v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.4.2018 A8-0127/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. berie na vedomie žiadosť 

viacerých národných parlamentov rozšíriť 

osemtýždňové obdobie, v ktorom môžu 

vydávať odôvodnené stanovisko podľa 

článku 6 Protokolu č. 2; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jasenko Selimovic 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov 

2016/2149(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. v súlade s politického dialógu, 

ktorý Komisia začala v roku 2016, 

navrhuje plné využívanie systému, v rámci 

ktorého by národné parlamenty mohli 

predkladať konštruktívne návrhy Komisii s 

cieľom pozitívne ovplyvniť európsku 

diskusiu a právo iniciatívy Komisie; v tejto 

súvislosti navrhuje, aby Komisia mohla 

podľa vlastného uváženia tieto návrhy 

prijať alebo vydať formálnu odpoveď, v 

ktorej uvedie dôvody, prečo tak nespravila; 

poukazuje na to, že takýto postup nemôže 

znamenať právo na iniciatívu alebo právo 

zrušiť alebo zmeniť právne predpisy, 

pretože by sa tým zmarila metóda Únie a 

rozdelenie právomocí medzi vnútroštátnou 

a európskou úrovňou, a tým by sa porušili 

zmluvy; medzitým odporúča, aby v prípade 

budúcej revízie zmlúv bolo právo na 

legislatívnu iniciatívu priznané najmä 

Európskemu parlamentu ako priamemu 

zástupcaovi občanov EÚ; 

18. v súlade s politickým dialógom, 

ktorý Komisia začala v roku 2016, 

navrhuje využívanie systému, v rámci 

ktorého by národné parlamenty mohli 

predkladať konštruktívne návrhy Komisii s 

cieľom pozitívne ovplyvniť európsku 

diskusiu a právo iniciatívy Komisie; v tejto 

súvislosti navrhuje, aby si Komisia 

ponechala právo rozhodnúť podľa 

vlastného uváženia, či tieto návrhy prijme 

alebo vydá formálnu odpoveď, v ktorej 

uvedie dôvody, prečo tak nespravila; 

poukazuje na to, že takýto postup nemôže 

znamenať právo na iniciatívu alebo právo 

zrušiť alebo zmeniť právne predpisy, 

pretože by sa tým zmarila metóda Únie a 

rozdelenie právomocí medzi vnútroštátnou 

a európskou úrovňou, a tým by sa porušili 

zmluvy; medzitým odporúča, aby v prípade 

budúcej revízie zmlúv bolo právo na 

legislatívnu iniciatívu priznané 

Európskemu parlamentu ako priamemu 

zástupcovi občanov EÚ; 

Or. en 

 

 


