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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

Postup a zdroje

Pri príprave tejto správy o vykonávaní spravodajca zhromažďoval informácie a vychádzal 
okrem iného z týchto zdrojov:

 vypočutie o inštitucionálnej štruktúre a riadení existujúcich foriem posilnenej 
spolupráce, ktoré Výbor pre ústavné veci usporiadal 24. septembra 2018;

 štúdia na tému Vykonávanie posilnenej spolupráce v EÚ, ktorej vypracovanie zadala 
tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci, predložená vo Výbore pre ústavné 
veci 10. októbra 2018;

 posúdenie vplyvu ex post vypracované výskumnou službou Európskeho parlamentu 
(EPRS) s názvom Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce;

 hĺbková analýza medzivládnej spolupráce vo federatívnych štátoch, ktorú pripravila 
tematická sekcia EXPO;

 služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností do Washingtonu D.C., USA;
 služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností do Bernu, Švajčiarsko.

Hlavné zistenia z výskumu

Vnútorný rozmer

Ustanovenia zmluvy o posilnenej spolupráci:

Podľa zmlúv môže posilnenú spoluprácu v rámci európskych politík iniciovať aspoň deväť 
členských štátov s výnimkou oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci EÚ. Zúčastneným 
štátom sa umožňuje organizovať väčšiu spoluprácu, ako sa pôvodne stanovilo v zmluvách 
v rámci príslušnej politiky. Posilnená spolupráca sa uskutočňuje pod záštitou Európskej únie 
prostredníctvom európskych inštitúcií a postupov (článok 20 ZEÚ a článok 326 ZFEÚ).

Keď sa vytvorí, posilnená spolupráca je prístupná všetkým členským štátom. Mala by im zostať 
prístupná dovtedy, kým členský štát majúci záujem o účasť na nej dodržiava rozhodnutia prijaté 
v danom rámci (článok 20 ZEÚ a články 327, 328 a 331 ZFEÚ).

Postup zapojenia sa do posilnenej spolupráce je opísaný v článku 329 ZFEÚ a vyžaduje si 
súhlas Rady kvalifikovanou väčšinou (všetky členské štáty, aj tie, ktoré sa nezúčastňujú na 
posilnenej spolupráci), na návrh Komisie a po získaní súhlasu Parlamentu.

Akty prijaté v rámci posilnenej spolupráce nie sú súčasťou acquis Únie. Uplatňujú ich len 
zúčastnené členské štáty (článok 20 ZEÚ) a nemožno ich uložiť nezúčastneným členským 
štátom.

Rada a Komisia zabezpečujú súlad činností vykonávaných v rámci posilnenej spolupráce s 
ostatnými politikami a činnosťami Únie (článok 334 ZFEÚ).

Lisabonská zmluva umožňuje uplatňovanie premosťovacích doložiek na posilnenú spoluprácu 
s výnimkou rozhodnutí o záležitostiach obrany alebo rozhodnutí s vojenskými dôsledkami. 
Premosťovacie doložky umožňujú prechod od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu 
kvalifikovanou väčšinou alebo od mimoriadneho legislatívneho postupu k riadnemu 



PE629.770v02-00 4/23 RR\1175319SK.docx

SK

legislatívnemu postupu (článok 333 ZFEÚ).

Zmluva stanovuje osobitné postupy uplatniteľné na posilnenú spoluprácu v oblasti SZBP 
(články 22 a 31 ZEÚ), na trvalú štruktúrovanú spoluprácu v oblasti obrany (článok 42 ods. 6 a 
článok 46 ZEÚ), na spoluprácu v rámci európskej misie v oblasti obrany a spolupráce v rámci 
Európskej obrannej agentúry (články 44 a 45 ZEÚ) a na spoluprácu v trestných a policajných 
veciach (články 82, 86 a 87 ZFEÚ).

Článok 332 ZFEÚ sa zaoberá finančnými aspektmi posilnenej spolupráce a stanovuje, že 
náklady spojené s posilnenou spoluprácou s výnimkou administratívnych nákladov 
vznikajúcich inštitúciám znášajú zúčastnené členské štáty, pokiaľ všetci členovia Rady 
nerozhodnú jednomyseľne inak.

Podľa článku 330 ZFEÚ sa môžu všetky členské štáty zúčastňovať na rokovaniach, ale iba tie, 
ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, môžu hlasovať. 

Príklady posilnenej spolupráce

Osobitné ustanovenia zmluvy pre konkrétny členský štát alebo skupinu štátov mali miesto v 
právnom rámci EÚ už v Rímskej zmluve, ktorá obsahovala osobitné ustanovenia, ktoré by 
nebránili existencii regionálnych únií medzi krajinami Beneluxu. Tento trend sa zachoval aj 
pristúpením Švédska, Fínska a Dánska, ktoré pokračovali vo svojom členstve v Severskej rade. 

Posilnená spolupráca, vo forme podobnej súčasnej, bola Únii k dispozícii od nadobudnutia 
platnosti Amsterdamskej zmluvy v roku 1999, ale Lisabonskou zmluvou sa výrazne 
zjednodušila a zefektívnila, čím sa z nej stal „štandardný postup“ na diferencovanú integráciu.

Doteraz boli prijaté len štyri prípady posilnenej spolupráce: Európska prokuratúra, právne 
predpisy upravujúce rozvod, pravidlá majetkového režimu, európsky jednotný patent. Z týchto 
štyroch prípadov sa len v jednom pristúpilo k vykonávaniu (právo vo veci rozvodu).

V roku 2017 bol dohodnutý a vykonaný osobitný prípad posilnenej spolupráce, t. j. stála 
štruktúrovaná spolupráca (PESCO).

Na záver je dôležité uviesť prípad posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií, 
ktorý stále prebieha, hoci v súvislosti so spisom Rada udelila povolenie skupine členských 
štátov, aby pokročili pri vykonávaní tejto spolupráce.

Okrem toho je vhodné spomenúť aj ďalšie existujúce formy diferencovanej integrácie v Únii: 
Schengenská dohoda (Spojené kráľovstvo, Írsko a Dánsko majú doložku o neúčasti, niekoľko 
ďalších členských štátov čaká na zapojenie sa), jednotná mena (Spojené kráľovstvo a Dánsko 
majú doložku o neúčasti, Švédsko sa doposiaľ nezúčastňovalo a niekoľko ďalších členských 
štátov stále čaká na členstvo v eurozóne hneď, ako splnia potrebné kritériá), doložky o neúčasti 
na priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Spojené kráľovstvo, Írsko, Dánsko) a 
na SBOP (Dánsko sa konštruktívne zdržiava hlasovania).

Hlavné zistenia výskumu týkajúceho sa vykonávania existujúcich prípadov posilnenej 
spolupráce
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 existujúce prípady posilnenej spolupráce sú veľmi rôznorodé – veľká rozmanitosť existuje 
v počte zúčastnených členských štátov, v použitej regulačnej technike, type sekretariátu 
alebo iného správneho orgánu vybraného pre operačnú fázu, ako aj v oblasti financovania 
a personálneho obsadenia;

 všetky existujúce prípady posilnenej spolupráce vyplynuli z nemožnosti dosiahnuť 
jednomyseľnosť v Rade;

 okrem prípadu stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) sa posilnená spolupráca používa 
ako opatrenie predstavujúce poslednú možnosť, a teda v dôsledku neúspešného pokusu 
v Rade nájsť dohodu o predbežnom legislatívnom návrhu Komisie;

 posilnená spolupráca, aj keď ide o opatrenie predstavujúce poslednú možnosť, je 
nástrojom umožňujúcim prekonať legislatívnu paralýzu v dôsledku požiadavky 
jednomyseľnosti okrem prípadu dane z finančných transakcií, o ktorej sa naďalej rokuje;

 právny základ vo väčšine prípadov predstavuje nariadenie Rady, s výnimkou prípadu 
PESCO, v ktorom je základom rozhodnutie Rady;

 počet zúčastnených členských štátov zvyčajne ďaleko presahuje potrebný prah 9 a 
pohybuje sa medzi 17 a 26; z hľadiska účasti je tiež zaujímavé poznamenať, že Rakúsko, 
Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko a Slovinsko sa 
zúčastňujú na všetkých prípadoch posilnenej spolupráce už od ich začiatku, že členské štáty 
eurozóny sú zvyčajne jadrom rozšírenej spolupráce a že pri východných a severných 
členských štátoch a štátoch, ktoré majú udelenú výnimku, je menej pravdepodobné, že sa 
zapoja do posilnenej spolupráce;

 hoci len zúčastnené členské štáty hlasujú, vo všeobecnosti sa na diskusiách o posilnenej 
spolupráci môžu zúčastniť všetky členské štáty;

 všetky prípady posilnenej spolupráce zahŕňajú určitú formu doložky o preskúmaní;
 Európska prokuratúra má zďaleka najkomplikovanejšiu operačnú štruktúru, ktorá zahŕňa 

posilnenú spoluprácu v oblasti jednotného patentu, ale aj medzivládnu dohodu o vytvorení 
jednotného patentového súdu mimo zmlúv;

 hoci proces posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (DFT) stále 
prebieha, práce na ňom neskončili, keďže uvedené členské štáty majú záujem 
o pokračovanie diskusie na túto tému, zatiaľ čo Komisia sa snaží naďalej zapájať aj 
nezúčastnené členské štáty;

 aj keď niektoré prípady posilnenej spolupráce by mohli vyvolať parazitovanie 
nezúčastnených členských štátov (príkladom je Európska prokuratúra), v praxi sa do týchto 
prípadov zapojilo najviac členských štátov (26);

Prekážky a výzvy posilnenej spolupráce

 časový rámec na zapojenie sa do posilnenej spolupráce v existujúcich prípadoch bol 
pomerne dlhý (4 – 5 rokov v priemere a dokonca 12 rokov v prípade európskeho 
jednotného patentu), s výnimkou prípadu PESCO, ktorý sa vyvinul oveľa rýchlejšie počas 
asi jedného roka; túto zdĺhavosť postupu možno čiastočne vysvetliť požiadavkou použiť 
posilnenú spoluprácu ako opatrenie predstavujúce poslednú možnosť, keď je zrejmé, že 
v Rade nemožno dosiahnuť jednomyseľnosť, mohla by sa však pripísať aj nedostatku 
politickej vôle napredovať rýchlejšie vo veľmi citlivých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
posilnená spolupráca; najdôležitejším príkladom je prípad PESCO, v súvislosti s ktorým 
existovala silná politická vôľa, vďaka čomu bolo jeho prijatie a vykonávanie oveľa 
rýchlejšie ako v iných prípadoch posilnenej spolupráce;
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 posilnená spolupráca nemôže začať od nuly, musí vychádzať z návrhu Komisie, 
pri ktorom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu bežným legislatívnym cyklom;

 za hlavné prekážky posilnenej spolupráce možno označiť požiadavku jednomyseľnosti a 
rôzne otázky týkajúce sa suverenity v jednotlivých členských štátoch;

 posilnená spolupráca sa obmedzuje na oblasti spoločnej právomoci a nemala by oslabovať 
vnútorný trh, čo je podstatné, ale subjektívne kritérium, a Komisia má plnú právomoc 
rozhodnúť, či bolo splnené alebo nie; toto by eventuálne mohlo odradiť členské štáty od 
posilnenej spolupráce v oblastiach spojených s vnútorným trhom, pretože by museli 
predložiť dôkazy o tom, že ich spolupráca nenaruší vnútorný trh;

 požiadavkou hlasovania kvalifikovanou väčšinou za účasti všetkých členských štátov v 
povoľovacej fáze posilnenej spolupráce sa skôr komplikuje začatie posilnenej spolupráce 
pri len minimálnom požadovanom počte členských štátov, čo je dokonca ešte menej 
pravdepodobné, ak sa posilnená spolupráca má nadviazať v oblasti, kde bolo v minulosti 
hlasovanie kvalifikovanou väčšinou neúspešné;

 je ťažké určiť, čo je primeraný čas, ako sa vyžaduje v článku 20 ods. 2 ZEÚ, aby sa dospelo 
k záveru, že patová situácia týkajúca sa jednomyseľnosti sa nedá vyriešiť, a preto by sa 
malo pristúpiť k posilnenej spolupráci;

 účasť Parlamentu je veľmi okrajová, aj keď sa vyžaduje jeho súhlas predtým, ako Rada 
povolí členským štátom, ktoré si to želajú, vykonávať posilnenú spoluprácu;

 v zmluvách nie je žiadne ustanovenie o tom, ako postupovať v prípade členského štátu, 
ktorý chce ukončiť svoju účasť na existujúcej posilnenej spolupráci alebo už nespĺňa 
požiadavky, a to s výnimkou osobitného prípadu PESCO (článok 46 ods. 4 a (5) ZEÚ);

 ak sa premosťovacia doložka uvedená v článku 333 ZFEÚ použije na prechod na 
hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, vzniká potenciálna medzera v organizácii posilnenej 
spolupráce, ktorá súvisí s požiadavkou naďalej uplatňovať požiadavku jednomyseľnosti v 
rámci posilnenej spolupráce; existuje riziko, že by nezainteresovaný členský štát mohol 
vstúpiť do posilnenej spolupráce len pre to, aby sabotoval jej napredovanie vzhľadom na 
požiadavku jednomyseľnosti a zabránil prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou 
prostredníctvom premosťovacej doložky;

 hoci posilnená spolupráca ponúka riešenia spoločných problémov pri využití 
inštitucionálnej a administratívnej podpory Únie, neodstránila snahy členských štátov o 
riešenia mimo zmlúv EÚ;

Vonkajší rozmer

Pružné formy spolupráce na subfederálnej úrovni v členských štátoch EÚ

Spomedzi členských štátov EÚ majú Nemecko a Taliansko právne ustanovenia umožňujúce 
rôzne formy pružnej spolupráce medzi subfederálnymi úrovňami, ktorá je do istej miery 
porovnateľná s posilnenou spoluprácou. Článok 117 druhý posledný odsek talianskej ústavy 
znie takto: „Dohody medzi regiónom a inými regiónmi, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie 
výkonu regionálnych funkcií a ktoré môžu predpokladať aj zriadenie spoločných orgánov, budú 
ratifikované regionálnymi právnymi predpismi“. Tieto dohody sa často prijímajú na realizáciu 
spoločných projektov, najmä projektov s cezhraničným rozmerom (zdravotníctvo, doprava, 
digitalizácia verejných služieb atď.). Prijímajú sa v sektoroch, ktoré nepatria do výlučnej 
právomoci štátu. Majú rôzne názvy, ako sú dohovory, protokoly, dohody.

Nemecké spolkové krajiny sa zapájajú do vertikálnej a horizontálnej koordinácie s cieľom 
vyriešiť praktické problémy, ktoré si zvyčajne vyžadujú dočasnú alebo trvalú medziregionálnu 
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spoluprácu. Horizontálna spolupráca medzi týmito krajinami je taká, že sa uskutočňuje na 
určitej mimoústavnej „tretej úrovni“ medzi spolkom a spolkovými krajinami. Konferencie 
predsedov krajinských vlád sa konajú približne každé tri mesiace s cieľom zvážiť spoločné 
požiadavky kladené na spolok. Pravidelne sa stretávajú príslušní ministri spolkových krajín, 
aby posúdili širokú škálu tém vrátane návrhov právnych predpisov. Konferencia predsedov 
krajinských vlád plní rôzne funkcie, t. j. garanta nepretržitosti činností vlády spolkovej krajiny 
napriek zmene väčšiny v Spolkovej rade (Bundesrat), kontrolného nástroja voči federácii a 
strážcu vývoja v EÚ, informačného strediska pre rôzne dohody medzi spolkových krajinami a 
rozhodcu pri stretnutiach ministrov spolkových krajín. Pravidlo jednomyseľnosti a rotujúceho 
vedenia konferencií predsedov vlád odrádza od silného straníckeho prístupu.

Najbežnejším a najznámejším právnym nástrojom spolupráce spolkových krajín je dohoda 
medzi krajinami. Nie je založená na federálnom práve ani na krajinskom práve, ale skôr na 
„zvykovom práve spolupráce“ (Kooperationsgewohnheitsrecht), ktoré existuje medzi spolkom 
a spolkovými krajinami na „tretej úrovni“. Existujú dve formy dohody: „administratívna 
dohoda“ a „štátna zmluva“. Rozdiel je v tom, že prvá forma sa obmedzuje na výkonné orgány 
spolkových krajín, zatiaľ čo druhá forma, čiže „štátna zmluva“, zaväzuje samotné spolkové 
krajiny a musia ju schváliť krajinské parlamenty, napríklad dohody, ktorými sa zriaďujú určité 
verejné rozhlasové a televízne siete a stanovujú poplatky za ich počúvanie a sledovanie, alebo 
dohoda upravujúca rozdeľovanie študentov medzi rôznymi univerzitami. Dohody môžu 
zahŕňať všetky alebo len niektoré spolkové krajiny. 

Okrem formálnych, právne záväzných dohôd existuje tzv. politické porozumenie (politische 
Absprache), ktoré je zvyčajne výsledkom konferencie krajinských ministrov, ktorá sa zaoberá 
záležitosťami politiky s nadnárodným významom. Napríklad stála konferencia ministrov 
vzdelávania a kultúry spolkových krajín v Spolkovej republike Nemecko (SRN) združuje 
krajinských ministrov a senátorov zodpovedných za vzdelávanie a odbornú prípravu, 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a kultúrne záležitosti. Tento orgán prijíma uznesenia, 
ktoré majú štatút odporúčaní. Tieto „porozumenia“ nie sú právne záväzné, ale považujú sa za 
politicky a morálne záväzné.

Mimo Únie

Medzivládna spolupráca je koncepcia, ktorá sa v rôznej miere a rôznych konfiguráciách 
vyskytuje vo viacerých spolkových štátoch mimo Európskej únie. Spravodajca preskúmal 
najmä prípad USA, Švajčiarska, Austrálie a Kanady.

Spojené štáty americké

Politický a právny systém USA predpokladá niekoľko foriem pružnej spolupráce (medzištátne 
dohody, jednotné právne predpisy, memorandá o porozumení) medzi štátmi, ktoré by do istej 
miery mohli byť podobné posilnenej spolupráci v EÚ. Vzhľadom na odlišný charakter 
federalizmu USA (konkurenčný federalizmus) sú však oblasti politiky, ktoré sú upravené 
medzištátnymi dohodami, veľmi rozdielne od oblastí, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
bude v EÚ využívať posilnená spolupráca. Mnohé politické medzištátne dohody v USA sa 
týkajú politiky spojenej s vnútorným trhom, ako je zdaňovanie, vzájomné uznávanie 
kvalifikácií a prístup k spoločnej infraštruktúre (vodné cesty, systém metra a doprava). 
Všeobecným cieľom je uľahčiť život občanom a spoločnostiam bez toho, aby prechádzali cez 
federálnu úroveň, kde dosiahnutie regulácie trvá príliš dlho. Niektoré medzištátne dohody sú 
vnútroštátnej povahy, t. j. zúčastňujú sa na nich všetky štáty, ale federálna úroveň nie je 
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zahrnutá. Zvyčajne sa vyberajú dohody, pretože sa nimi dosiahne výsledok rýchlejšie než pri 
zapojení federálnej úrovne. 

EÚ naopak už dospela k významnému stupňu harmonizácie pravidiel pre vnútorný trh a oblasti, 
kde sa rozvíja posilnená spolupráca, sú politicky kontroverznejšie a nemožno v nich dosiahnuť 
jednomyseľnú dohodu medzi všetkými členskými štátmi. Mnohé oblasti, v ktorých EÚ začína 
posilnenú spoluprácu, napríklad PESCO a EPPO, patria v systéme USA medzi federálne 
právomoci.

Čo sa týka postavenia medzištátnych dohôd a posilnenej spolupráce v právnom poriadku, 
medzištátne dohody sú zmluvy medzi štátmi a nepredstavujú federálne zákony. Medzištátne 
dohody však majú váhu federálneho zákona, ak ich validáciu považuje Kongres za potrebnú, 
čo sa stáva dosť často. V prípade posilnenej spolupráce sa zase akýkoľvek právny predpis 
schválený týmto postupom stáva právom Únie.

Medzištátne dohody sú podľa všetkého aj veľmi pružné – členovia dohody sa môžu líšiť, 
pričom pridanie a odstúpenie štátov, ako aj ich vylúčenie je bežnou praxou. 

Napriek tomu existujú isté paralely, ktoré možno nájsť medzi oboma systémami: napríklad tzv. 
jednotné zákony sú zjavne veľmi podobné prípadom rozšírenej spolupráce EÚ v oblasti práva 
vo veci rozvodu a nariadení o majetkovom režime, zatiaľ čo DFT, ak by bude niekedy úspešná, 
by mohla byť podobná jednej z medzištátnych dohôd, ktoré sa týkajú zdaňovania.

Americký príklad medzištátnej spolupráce však môže byť užitočný z hľadiska praktickej 
organizácie posilnenej spolupráce v EÚ. Obzvlášť prínosné by mohlo byť vytvorenie osobitnej 
komisie pre monitorovanie oblastí, v ktorých by sa mohla rozvíjať budúca posilnená 
spolupráca. V USA sa tým zaoberajú Národné združenie guvernérov, Výbor pre jednotné 
právne predpisy a Národné stredisko pre medzištátne dohody, ktoré proaktívne vyhľadávajú 
oblasti, kde by medzištátna spolupráca mohla byť plodná. Okrem toho zvyknú byť medzištátne 
dohody obsahovo veľmi podrobné a len čo sa dosiahne politická dohoda, prijímajú sa stanovy 
upravujúce každodenné fungovanie dohody. Môže ísť o ďalšiu oblasť, ktorá by sa mohla 
uplatniť na budúce prípady posilnenej spolupráce – rokovací poriadok, ktorý presne určuje 
rozhodovanie, fungovanie, správu a rozpočet posilnenej spolupráce po jej začatí.

Kanada

Medzivládne vzťahy sú v rukách výkonnej zložky v Kanade a kanadská ústava neobsahuje 
osobitné ustanovenia o medzivládnej spolupráci medzi provinciami, územiami a federálnou 
vládou. Navyše parlamenty nezohrávajú v medzivládnej spolupráci takmer žiadnu úlohu. 

Medzivládne vzťahy sú inštitucionalizované prostredníctvom stretnutí predsedov regionálnych 
vlád (s predsedom vlády) a Rady federácie (bez predsedu vlády). Zdá sa však, že tieto fóra 
nevypracúvajú žiadne záväzné medzivládne právne predpisy. V Kanade existujú formálne a 
neformálne dohody, ktoré sú však len orientačné a pre zmluvné strany nie sú právne záväzné.

Osobitosťou kanadského systému je to, že provincia sa môže rozhodnúť nezapojiť sa do 
programu rozdelenia nákladov medzi federáciou a provinciou alebo uplatniť výnimku 
v súvislosti s budúcimi zmenami ústavy, ktorými by sa legislatívne právomoci zákonodarných 
orgánov provincie preniesli na Parlament. Finančná náhrada sa zaručuje každej provincii, ktorá 
sa v súlade s ústavným zákonom z roku 1982 rozhodne nepodieľať na takejto zmene týkajúcej 
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sa vzdelávania alebo iných kultúrnych záležitostí. V skutočnosti Quebec už v roku 1965 získal 
výnimku z účasti na hlavných programoch, ktoré sa týkajú oblastí ako nemocničné poistenie, 
odborná príprava, verejné zdravie a pomoc starším ľudom a osobám so zdravotným 
postihnutím, a to prostredníctvom zákona o zriadených programoch. 

Švajčiarsko

V článku 48 švajčiarskej ústavy sa kantónom priznáva právo uzatvárať „dohody medzi 
kantónmi“. Najvýznamnejšou formou spolupráce medzi kantónmi sú konkordáty, ktoré sa 
používajú na implementáciu existujúcich právnych predpisov alebo na tvorbu a harmonizáciu 
právnych predpisov a nariadení v rôznych kantónoch. Každý konkordát musí prejsť príslušným 
legislatívnym procesom kantónu a považuje sa za záväzný interakčný zákon. 

Ďalšiu formu horizontálnej spolupráce predstavujú medzikantonálne konferencie, ktoré sú 
stálymi fórami pre medzivládne vzťahy, kde sa členovia riadiacej rady zodpovednej za určitú 
oblasť každého kantónu stretávajú, aby si vymenili názory. Konkrétnym príkladom takýchto 
konferencií je konferencia vlád kantónov, ktorá bola vytvorená najmä s cieľom ovplyvňovať 
politiku týkajúcu sa medzinárodných vzťahov a najmä európskej integrácie. 

Austrália

Okrem medzivládnych dohôd medzi provinciami, ktoré sú dôležitými a flexibilnými nástrojmi 
na riešenie otázok, pri ktorých majú určité právomoci orgány na federálnej aj subfederálnej 
úrovni, austrálske provincie vo veľkej miere uplatňujú postup „zrkadľujúcich právnych 
predpisov“. V podstate to znamená, že jeden štát môže prijať právny predpis bežným 
legislatívnym postupom uplatniteľným na štátnej úrovni a takýto predpis, hneď ako sa prijme, 
je priamo uplatniteľný v každom ďalšom štáte, ktorý ho chce prevziať.
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
(2018/2112(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na ustanovenia zmluvy týkajúce sa posilnenej spolupráce a najmä na článok 
20, článok 42 ods. 6, články 44, 45 a 46 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na články 82, 
83, 86, 87, 187, 188, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 a 334 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na ustanovenia zmluvy o iných existujúcich formách diferencovanej 
integrácie a najmä na články 136, 137 a 138 ZFEÚ týkajúce sa osobitných ustanovení 
pre členské štáty, ktorých menou je euro,

– so zreteľom na Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii 
(TSCG),

– so zreteľom na protokol č. 10 o stálej štruktúrovanej spolupráci zriadenej článkom 42 
Zmluvy o Európskej únii, na protokol č. 14 o Euroskupine a na protokol č. 19 
o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej 
únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách 
súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o rozpočtovej kapacite 
pre eurozónu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2017 o ústavných, právnych 
a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, 
ktoré ponúka Lisabonská zmluva4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2019 o diferencovanej integrácii5,

– so zreteľom na bielu knihu Komisie z 1. marca 2017 (COM(2017)2025) a na päť 
nasledujúcich diskusných dokumentov (COM(2017)0206), COM(2017)0240, 
COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

– so zreteľom na Rímsku deklaráciu z 25. marca 2017,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 

1 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.
2 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.
3 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 235.
4 Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 125.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0044.
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rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 
vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0038/2019),

A. keďže Únia má osobitný záujem vykonávať posilnenú spoluprácu v určitých oblastiach 
nevýhradných právomocí EÚ s cieľom pokročiť v európskom projekte a uľahčiť život 
občanov;

B. keďže podľa článku 20 ods. 2 Zmluvy o EÚ má byť posilnená spolupráca krajným 
opatrením, keď ciele takejto spolupráce nemôže Únia ako celok dosiahnuť v primeranej 
lehote;

C. keďže posilnená spolupráca by sa nemala považovať za nástroj vylúčenia alebo 
rozdelenia členských štátov, ale za pragmatické riešenie na podporu európskej 
integrácie;

D. keďže citlivý charakter niektorých oblastí politiky spôsobuje, že je ťažké dodržiavať 
riadny legislatívny postup, a to nielen z dôvodu požiadavky jednomyseľnosti, ale aj v 
dôsledku zaužívanej praxe v Rade spočívajúcej v tom, že sa vždy hľadá konsenzus 
medzi členskými štátmi, aj keď by na prijatie rozhodnutia postačovala kvalifikovaná 
väčšina;

E. keďže s výnimkou dane z finančných transakcií mohli byť všetky iniciatívy posilnenej 
spolupráce v Rade prijaté kvalifikovanou väčšinou hlasov, ak by bolo uplatnené toto 
pravidlo namiesto pravidla jednomyseľnosti;

F. keďže existuje viacero prípadov podskupín členských štátov, ktoré medzi sebou 
vykonávajú dvojstrannú alebo viacstrannú spoluprácu mimo rámca zmluvy, napríklad 
v oblastiach, ako je obrana; keďže tlak vyvolaný hospodárskou a menovou krízou na 
prijímanie rýchlych rozhodnutí a na prekonanie požiadavky jednomyseľnosti v určitých 
oblastiach viedol k prijatiu medzivládnych nástrojov mimo právneho rámca EÚ, ako je 
Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) a Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v 
hospodárskej a menovej únii (TSCG alebo „rozpočtová dohoda“);

G. keďže posilnená spolupráca je postup, pri ktorom je povolené, aby minimálne deväť 
členských štátov nadviazalo pokročilú spoluprácu v oblasti patriacej do štruktúr EÚ, ale 
bez účasti ostatných členských štátov; keďže posilnená spolupráca umožňuje 
zúčastneným členským štátom dosiahnuť spoločný cieľ alebo iniciatívu a prekonať 
paralýzu v rámci rokovaní alebo ich blokovanie iným členským štátom alebo členskými 
štátmi v prípade, že sa vyžaduje jednomyseľnosť; keďže podľa článku 20 ods. 4 Zmluvy 
o EÚ by akty prijaté v rámci posilnenej spolupráce mali zaväzovať len zúčastnené 
členské štáty; keďže posilnená spolupráca sa obmedzuje na oblasti, v ktorých EÚ nemá 
výlučné právomoci;

H. keďže podľa článku 328 ods. 1 ZFEÚ „Komisia a členské štáty zúčastňujúce sa na 
posilnenej spolupráci zabezpečia, aby podporili účasť čo najväčšieho počtu členských 
štátov“;
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I. keďže skúsenosti ukazujú, že posilnená spolupráca priniesla uspokojivé výsledky 
v oblasti práva vo veci rozvodu1 a ponúka zaujímavé vyhliadky, pokiaľ ide o pravidlá 
týkajúce sa majetkových režimov2, európsky jednotný patent a Európsku prokuratúru;

J. keďže počiatočné skúsenosti s posilnenou spoluprácou poukázali na ťažkosti spojené 
s uplatňovaním tejto koncepcie vzhľadom na obmedzené ustanovenia zmlúv, ktoré sa 
týkajú jej praktického vykonávania, a na absenciu dostatočných nadväzujúcich krokov 
vykonaných inštitúciami Únie;

K. keďže analýza rôznych federálnych modelov využívaných v členských štátoch EÚ a 
federáciách mimo Únie ukázala, že subfederálne subjekty často používajú flexibilné 
mechanizmy spolupráce v oblastiach spoločného záujmu;

L. keďže bez použitia premosťovacích ustanovení na prechod od jednomyseľnosti k 
hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v Rade a bez dôkladnej revízie zmlúv sa zdá, že v 
budúcnosti budú musieť členské štáty na riešenie spoločných problémov a dosiahnutie 
spoločných cieľov využiť ustanovenia o posilnenej spolupráci;

M. keďže na bezproblémové uplatňovanie posilnenej spolupráce je dôležité, aby sa 
vypracoval zoznam otázok, ktorými sa treba zaoberať, a stanovil sa plán účinného 
fungovania posilnenej spolupráce v súlade s literou a duchom zmlúv;

Hlavné pripomienky

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci posilnená spolupráca ponúka riešenie 
spoločného problému tým, že využíva inštitucionálnu štruktúru Únie, a tým sa znižujú 
administratívne náklady zúčastnených členských štátov, úplne nevylučuje potrebu 
použiť formy riešení medzivládnych zoskupení mimo rámca zmlúv, čo má negatívny 
dosah na konzistentnosť uplatňovania právneho rámca Únie a vedie to k nedostatku 
primeranej demokratickej kontroly;

2. je presvedčený, že by sa mal zachovať jednotný inštitucionálny rámec EÚ, aby sa 
dosiahli jej spoločné ciele a zaručila sa zásada rovnosti všetkých občanov; trvá na tom, 
že by sa mala zachovať metóda Spoločenstva alebo Únie;

3. zdôrazňuje, že v rozpore s medzivládnymi zmluvami je posilnená spolupráca nástrojom 
na riešenie problémov, ktorý je nielen zákonný, ale aj vhodný, keďže je založený na 
ustanoveniach zmluvy a funguje v rámci inštitucionálnej štruktúry Únie;

4. upozorňuje, že hoci sa posilnená spolupráca, vzhľadom na svoju povahu poslednej 
možnosti, od svojho zavedenia v Amsterdamskej zmluve vo veľkej miere nevyužívala, 
zdá sa, že nadobúda čoraz väčší význam a prináša hmatateľné výsledky;

5. konštatuje, že podľa doterajších skúseností sa posilnená spolupráca najčastejšie 
nadväzuje v oblastiach, ktoré sa riadia osobitným legislatívnym postupom vyžadujúcim 

1 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti 
rozhodného práva pre rozvod a rozluku.
2 Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti 
právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov.
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jednomyseľnosť, a prevažne sa využívala v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

6. poukazuje na to, že dosiaľ bol postup prijímania a vykonávania posilnenej spolupráce 
pomerne zdĺhavý, najmä pre nejasné vymedzenie primeraného času na uistenie sa, že 
nemožno dosiahnuť potrebný prah hlasovania, a kvôli nedostatku pevnej politickej vôle 
napredovať rýchlejšie;

7. konštatuje, že nedostatok jasných operačných usmernení pre zriadenie a správu 
posilnenej spolupráce, napríklad rozhodné právo pre spoločné inštitúcie alebo postupy 
na odstúpenie od už existujúcej spolupráce, môže spôsobovať nižšiu pravdepodobnosť 
uzavretia posilnenej spolupráce;

8. pripomína, že aj keď posilnená spolupráca profituje z inštitucionálneho a právneho 
poriadku Únie, jej automatické začlenenie do acquis sa nepredpokladá;

9. domnieva sa, že hoci sa posilnená spolupráca považuje za druhý najlepší scenár, je stále 
životaschopným nástrojom na riešenie problémov na úrovni Únie a prostriedkom na 
prekonanie niektorých inštitucionálnych patových situácií;

10. zastáva názor, že je potrebné zodpovedať ten istý súbor otázok s cieľom účinne 
vykonávať a organizovať posilnenú spoluprácu bez ohľadu na politickú oblasť, ktorej sa 
týka, alebo na jej formu;

Odporúčania

11. navrhuje preto, aby sa zodpovedali viaceré otázky a postupovalo sa podľa plánu, ako sa 
uvádza nižšie, s cieľom zabezpečiť hladké a účinné vykonávanie posilnenej spolupráce;

Rozhodovací proces

12. poukazuje na to, že politický podnet na posilnenú spoluprácu by mal vyjsť od členských 
štátov, ale diskusie o jej obsahu by mali vychádzať z návrhu Komisie;

13. pripomína, že v článku 225 ZFEÚ sa Parlamentu udeľuje právo na kvázi legislatívnu 
iniciatívu, ktoré by sa malo vykladať ako možnosť Parlamentu iniciovať posilnenú 
spoluprácu na základe návrhu Komisie, pri ktorom sa nepodarilo dosiahnuť dohodou 
riadnym rozhodovacím postupom v rámci mandátu dvoch po sebe nasledujúcich 
predsedníctiev Rady;

14. domnieva sa, ak Rada počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich predsedníctiev 
nedosiahla podstatný pokrok, znamená to, že Únia ako celok nemôže dosiahnuť ciele 
spolupráce v danom prípade, v súlade s požiadavkou uvedenou v článku 20 ZEÚ;

15. odporúča, aby žiadosti členských štátov o nadviazanie vzájomnej posilnenej spolupráce 
v zásade vychádzali z cieľov, ktoré sú aspoň také ambiciózne ako ciele predložené 
Komisiou, predtým, ako sa skonštatovalo, že ciele nie je možné v primeranej lehote 
dosiahnuť na úrovni Únie ako celku;

16. dôrazne odporúča, aby sa aktivovala osobitná premosťovacia doložka zakotvená v 
článku 333 ZFEÚ v záujme prechodu od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou 
väčšinou a od mimoriadneho k riadnemu legislatívnemu postupu, hneď po schválení 
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dohody o začatí posilnenej spolupráce Radou, s cieľom zabrániť novým prekážkam, ak 
je počet zúčastnených členských štátov vysoký;

17. považuje za potrebné, aby sa v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca, 
špecifikoval rámec vzťahov s nezúčastnenými členskými štátmi; domnieva sa, že aj 
členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na takejto posilnenej spolupráci, by sa mali 
zúčastniť na rokovaniach o predmete takejto spolupráce; 

18. pripomína, že Komisia aj sekretariáty Rady zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 
toho, aby členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci, neboli 
opomenuté spôsobom, ktorý by sťažil ich účasť v neskoršej fáze;

Administratíva

19. odporúča, aby Komisia zohrávala aktívnu úlohu vo všetkých fázach posilnenej 
spolupráce už od návrhu cez rokovania až po vykonávanie posilnenej spolupráce;

20. zdôrazňuje, že treba zachovať jednotu inštitúcií EÚ a že posilnená spolupráca by 
nemala viesť k vytvoreniu paralelných inštitucionálnych mechanizmov, ale mohla by 
podľa potreby umožniť zriadenie osobitných orgánov v právnom rámci EÚ bez toho, 
aby boli dotknuté právomoci a úloha inštitúcií a orgánov Únie;

Parlamentná kontrola

21. pripomína, že Parlament je zodpovedný za parlamentnú kontrolu posilnenej spolupráce; 
požaduje širšie zapojenie národných parlamentov a v členských štátoch, v ktorých je to 
relevantné, aj regionálnych parlamentov spolu s Európskym parlamentom do 
demokratickej kontroly posilnenej spolupráce, ak sa týka oblastí spoločných právomocí; 
zdôrazňuje možnosť vytvorenia medziparlamentného fóra podobného napríklad 
medziparlamentnej konferencii podľa článku 13 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe 
v hospodárskej a menovej únii a medziparlamentnej konferencii pre spoločnú 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku 
(SBOP), ak je to potrebné a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Parlamentu;

22. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej 
spolupráci, zahŕňali aj tie regióny, ktoré majú legislatívne právomoci vo veciach, ktoré 
sa ich týkajú, aby sa rešpektovalo vnútorné rozdelenie právomocí a posilnila sociálna 
legitímnosť takejto posilnenej spolupráce;

23. odporúča, aby Parlament zohrával výraznejšiu úlohu v rozšírenej spolupráci tým, že 
Komisii navrhne nové formy spolupráce prostredníctvom článku 225 ZFEÚ a 
monitorovaním návrhov alebo existujúcej spolupráce; vyjadruje presvedčenie, že 
Parlament by mal byť zapojený do každej fázy postupu, a nemalo by sa od neho len 
očakávať, že udelí súhlas, a že by mal dostávať pravidelné správy a mal by mať 
možnosť vyjadriť sa k vykonávaniu posilnenej spolupráce;

24. vyzýva Radu, aby sa spolu s Parlamentom zapojila do prípadného budúceho postupu 
posilnenej spolupráce ešte predtým, než ho požiada o súhlas s konečným znením, aby sa 
zabezpečila čo najširšia spolupráca medzi spoluzákonodarcami Únie;
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25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek konštruktívnemu a rozvážnemu prístupu 
Parlamentu k postupu posilnenej spolupráce Rada neprejavila veľký záujem o formálne 
zapojenie Parlamentu pred podaním žiadosti o súhlas Parlamentu s konečným 
dohodnutým znením;

26. považuje za potrebné, aby Parlament zlepšil svoju vnútornú organizáciu v súvislosti s 
posilnenou spoluprácou; v tejto súvislosti sa domnieva, že každý prípad posilnenej 
spolupráce by mal sledovať príslušný stály výbor, a odporúča, aby rokovací poriadok 
Parlamentu umožnil zriadenie ad hoc podvýborov, v ktorých sa v prvom rade umožní 
riadne členstvo poslancom zvoleným v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na takejto 
posilnenej spolupráci; 

Rozpočet

27. zastáva názor, že prevádzkové výdavky spojené s posilnenou spoluprácou by mali 
znášať zúčastnené členské štáty a ak tieto výdavky znáša rozpočet EÚ, nezúčastneným 
členským štátom by sa mala poskytnúť kompenzácia, pokiaľ Rada po konzultácii s 
Parlamentom nerozhodne v súlade s článkom 332 ZFEÚ o tom, že táto spolupráca sa 
má financovať z rozpočtu EÚ, čím sa tieto výdavky stanú súčasťou rozpočtu EÚ, a bude 
sa na ne vzťahovať ročný rozpočtový postup;

28. domnieva sa, že ak činnosť regulovaná posilnenou spoluprácou vytvára príjmy, tieto 
príjmy by mali byť vyčlenené na pokrytie prevádzkových výdavkov spojených s 
posilnenou spoluprácou;

Právomoc

29. domnieva sa, že posilnená spolupráca by mala patriť do priamej právomoci Súdneho 
dvora Európskej únie (SDEÚ) bez toho, aby bola dotknutá možnosť zriadiť arbitrážny 
postup alebo súd pre urovnávanie sporov prvej inštancie, ktorý by mohol byť potrebný 
pre fungovanie konkrétneho prípadu posilnenej spolupráce, pokiaľ sa v zmluve 
nestanovuje inak, čo by sa malo špecifikovať v právnom akte, ktorým sa  takáto 
posilnená spolupráca zakladá;

30. upozorňuje, že ak sa v prípade posilnenej spolupráce vyžaduje zriadenie špeciálneho 
arbitrážneho mechanizmu alebo súdu, konečným rozhodcovským orgánom by mal byť 
vždy SDEÚ;

Úpravy inštitucionálnej štruktúry Únie

31. navrhuje, aby sa v Komisii pod vedením komisára zodpovedného za 
medziinštitucionálne vzťahy vytvoril osobitný útvar pre posilnenú spoluprácu, ktorý by 
koordinoval a zefektívnil inštitucionálne zabezpečenie iniciatív posilnenej spolupráce;

32. považuje za potrebné dosiahnuť, aby Komisia aj sekretariáty Rady zohrávali v kontexte 
posilnenej spolupráce aktívnejšiu úlohu, a preto navrhuje, aby v spolupráci s Výborom 
regiónov a najmä jeho platformou Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) 
aktívne hľadali oblasti, v ktorých by posilnená spolupráca mohla byť prínosom 
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z hľadiska napredovania európskeho projektu, alebo oblasti blízke existujúcim formám 
posilnenej spolupráce, a to s cieľom predchádzať prekrývaniu alebo rozporom;

Odstúpenie alebo vylúčenie členských štátov

33. poukazuje na to, že zmluvy neobsahujú žiadne ustanovenia, čo sa týka možnosti 
členských štátov odstúpiť z existujúcich prípadov posilnenej spolupráce, resp. nutnosti 
ich vylúčenia, a to s výnimkou prípadu stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO);

34. domnieva sa, že vo všetkých prípadoch posilnenej spolupráce by sa mali stanoviť jasné 
pravidlá upravujúce vystúpenie členského štátu, ktorý už nemá záujem o účasť, a 
vylúčenie členského štátu, ktorý už nespĺňa podmienky posilnenej spolupráce; 
odporúča, aby sa podmienky prípadného odstúpenia alebo vylúčenia členského štátu 
špecifikovali v akte, ktorým sa zakladá posilnená spolupráca;

Odporúčania pre budúci vývoj posilnenej spolupráce

35. domnieva sa, že je potrebné navrhnúť postup zrýchleného povolenia posilnenej 
spolupráce v oblastiach s veľkým politickým významom, ktorá sa má uskutočniť 
v kratšom časovom rámci než trvanie dvoch po sebe nasledujúcich predsedníctiev Rady;

36. naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, aby sa 
usilovali o začlenenie posilnenej spolupráce do acquis communautaire;

37. vyzýva Komisiu, aby na základe tretieho pododsedku článku 175 alebo článku 352 
ZFEÚ navrhla nariadenie s cieľom zjednodušiť a zjednotiť príslušný právny rámec pre 
posilnenú spoluprácu (napríklad hlavné zásady týkajúce sa rozhodného práva pre 
spoločné inštitúcie alebo vystúpenia člena), čím sa uľahčí uzavretie takejto spolupráce;

38. navrhuje, aby sa pri budúcej revízii zmlúv preskúmala možnosť, aby regióny alebo 
subjekty na nižšej ako celoštátnej úrovni mohli zohrávať úlohu v posilnenej spolupráci 
v oblastiach, ktoré patria do výlučnej právomoci na príslušnej úrovni, s náležitým 
zreteľom na ústavy jednotlivých štátov;

°

° °

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A 
VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre ústavné veci

k vykonávaniu ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce
(2018/2112(INI))

Spravodajca: Tomáš Zdechovský

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje jasný 
formálny základ na vytvorenie Európskej prokuratúry a určuje sa uplatniteľný legislatívny 
postup a nástroj, ako aj rozsah a pôsobnosť budúcej Európskej prokuratúry;

B. keďže je dôležité, aby EÚ a všetky jej členské štáty účinným a odrádzajúcim spôsobom 
odhaľovali a stíhali podvody, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ, a tak chránili 
daňovníkov všetkých členských štátov, ktorí prispievajú do rozpočtu Únie;

C. keďže v článku 86 ZFEÚ sa výslovne stanovuje možnosť nadviazania posilnenej 
spolupráce v prípade nezhody;

D. keďže posilnená spolupráca je postup, pri ktorom je povolené, aby minimálne deväť 
členských štátov nadviazalo pokročilú spoluprácu v oblasti patriacej do štruktúr EÚ, ale 
bez účasti zostávajúcich členských štátov; keďže posilnená spolupráca umožňuje 
zúčastneným členským štátom dosiahnuť spoločný cieľ alebo iniciatívu a prekonať 
paralýzu v rámci rokovaní alebo ich blokovanie iným členským štátom alebo členskými 
štátmi v prípade, že sa vyžaduje jednomyseľnosť; keďže podľa článku 20 ods. 4 Zmluvy o 
Európskej únii by akty prijaté v rámci posilnenej spolupráce mali zaväzovať len 
zúčastnené členské štáty; keďže posilnená spolupráca sa obmedzuje na oblasti, v ktorých 
EÚ nemá výlučné právomoci;

E. keďže podľa článku 328 ods. 1 ZFEÚ „Komisia a členské štáty zúčastňujúce sa na 
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posilnenej spolupráci zabezpečia, aby podporili účasť čo najväčšieho počtu členských 
štátov“;

1. opätovne potvrdzuje silnú podporu Parlamentu určenú zriadeniu účinnej a nezávislej 
Európskej prokuratúry s cieľom znížiť v súčasnosti roztrieštený charakter úsilia 
presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni o ochranu rozpočtu EÚ a posilniť boj proti 
podvodom v Európskej únii;

2. pripomína, že Parlament prijal tri uznesenia, a to 29. apríla 20151, 5. októbra 20162 a 5. 
októbra 20173, o zriadení Európskej prokuratúry; berie na vedomie, že viaceré obavy 
Parlamentu vyjadrené v týchto uzneseniach boli do istej miery zahrnuté do konečného 
dohodnutého znenia prijatého Radou; vyzýva Radu, aby sa spolu s Parlamentom zapojila 
do prípadného budúceho postupu posilnenej spolupráce ešte predtým, než ho požiada o 
súhlas s konečným znením, s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu spoluprácu medzi 
spoluzákonodarcami Únie;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek konštruktívnemu a rozvážnemu prístupu 
Parlamentu k postupu posilnenej spolupráce Rada neprejavila veľký záujem o formálne 
zapojenie Parlamentu pred podaním žiadosti o súhlas Parlamentu s konečným 
dohodnutým znením;

4. víta skutočnosť, že 22 členských štátov sa už zúčastňuje na posilnenej spolupráci v 
súvislosti s Európskou prokuratúrou, a pripomína inkluzívny charakter Európskej 
prokuratúry; nabáda nezúčastnené členské štáty, aby sa v záujme lepšej efektívnosti úradu 
čo najskôr pripojili;

5. konštatuje, že po dokončení trojročnej fázy postupného zavádzania sa predpokladá, že 
Európska prokuratúra sa ujme svojich povinností koncom roka 2020, v dôsledku čoho 
bude akékoľvek posúdenie jej uplatňovania v tomto štádiu predčasné;

6. zdôrazňuje, že vykonávanie Európskej prokuratúry si bude vyžadovať účinnú a efektívnu 
spoluprácu medzi vnútroštátnymi prokurátormi a Európskou prokuratúrou a agentúrami 
EÚ, ako je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Eurojust;

7. pozorne sleduje všetky kroky, ktoré boli doteraz prijaté s cieľom zriadiť Európsku 
prokuratúru, vrátane vykonávacích opatrení na výber a vymenovanie hlavného 
európskeho prokurátora a európskych prokurátorov, ako aj rozpočtových opatrení;

8. vyzýva Komisiu, aby pravidelne a v plnej miere informovala Parlament v každej fáze 
vykonávania a inštitucionálneho rozvoja Európskej prokuratúry so zreteľom na možné 
rozšírenie jej mandátu tak, aby zahŕňal boj proti cezhraničnému terorizmu.

9. víta skutočnosť, že 18 členských štátov sa bude zúčastňovať na posilnenej spolupráci v 
oblasti majetkových režimov manželstiev a registrovaných partnerstiev, a to od 
29. januára 2019; zdôrazňuje potrebu ochrany základných práv vrátane práva na 
rešpektovanie súkromného a rodinného života a zákazu diskriminácie.

1 Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 27.
2 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 18.
3 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 246. 
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