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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 

výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a.  žiada okamžitú revíziu spoločného 

prístupu pripojeného k spoločnému 

vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady 

Európskej únie a Európskej komisie o 

decentralizovaných agentúrach z 19. júla 

2012 s cieľom náležite zohľadniť úlohu 

Európskeho parlamentu v rozhodovacom 

procese o sídlach agentúr s ohľadom na 

svoje výsady spoluzákonodarcu v rámci 

riadneho legislatívneho postupu, a preto 

žiada, aby Európsky parlament bol do 

tohto rozhodovacieho procesu úzko 

zapojený; 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré 

je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

Pre informáciu, toto vyhlásenie znie takto: 

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nebola 

riadne zohľadnená v procese, ktorý viedol k výberu nového sídla Európskeho orgánu pre 

bankovníctvo (EBA).  

 

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom 

rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a 

agentúr.  

 

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie 

v Únii.  
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Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu 

fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, a teraz sa od neho 

očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho 

postupu. 

 

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu 

Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré 

bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že 

bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií. 

 

Európsky parlament víta skutočnosť, že postup výberu nového sídla agentúry vychádzal z 

kritérií výberu uvedených v spoločnom prístupe, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

konečné rozhodnutie bolo dosiahnuté losovaním. Parlament preto trvá na tom, aby sa postup 

výberu nového sídla v budúcnosti zreformoval. 

 

Európsky parlament zdôrazňuje, že postup výberu nového sídla, ktorý má svoj základ v 

spoločnom prístupe, je čisto medzivládnej povahy, a že žiadosť o potvrdenie výberu 

prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu odráža napätie medzi týmto medzivládnym 

procesom a metódou Spoločenstva, čo so sebou nesie riziko oslabenia metódy Spoločenstva.  

 

Na záver by chcel Európsky parlament tiež pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode o 

lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 sa tri inštitúcie zaviazali k lojálnej a transparentnej 

spolupráci odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvené v 

zmluvách.“ 

______________________ 
 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Citácia 1 a (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, 

a najmä na jej článok 13 ods. 2, 

Odôvodnenie 

Odkaz na povinnosť vzájomnej lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a)  V článku 13 ods. 2 Zmluvy o 

Európskej únii sa vyžaduje, aby sa vzťahy 

medzi inštitúciami Únie uskutočňovali na 

základe vzájomnej lojálnej spolupráce, 

pričom každá z nich koná v medziach 

právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, 

a v súlade s postupmi, podmienkami a 

cieľmi v nich stanovenými. Európsky 

parlament má byť plne informovaný a 

zapojený do všetkých krokov v rámci 

riadneho legislatívneho postupu. 
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