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Predhovor
Tento dokument, ktorý hodnotí prácu Výboru pre ústavné veci Európskeho parlamentu počas 
šiesteho volebného obdobia (jún 2004 – jún 2009), sa delí na dve časti.

V „Zameraní sa na volebné obdobie“, ktoré tvorí prvú časť, nájde čitateľ heslovité zhrnutie 
hlavných uznesení prijatých Európskym parlamentom na podnet Výboru pre ústavné veci, rovnako 
ako správy prijaté vo výbore, ktoré sa na plenárnej schôdzi z rôznych dôvodov neprebrali 
a nehlasovalo sa o nich. 

Pri každej správe, ktorá je spomenutá v tejto prvej časti, má čitateľ k dispozícii odkaz, ktorý mu 
umožní dozvedieť sa viac o danej téme priamo z úplného textu prijatých uznesení.

Prílohy poskytujú faktografické informácie o zložení výboru, o uskutočnených stretnutiach počas 
volebného obdobia, o stanoviskách prijatých na požiadanie iných výborov a zorganizovaných 
verejných vypočutiach alebo pracovných skupinách spolu s odkazmi na hlavné relevantné
dokumenty v elektronickej verzii. 

Správy o uplatňovaní Lisabonskej zmluvy, ktoré sa na plenárnej schôdzi ešte neskúmali 
a nehlasovalo sa o nich, sú uvedené v dokumente v aktuálnej forme. Správa Richarda Corbetta 
o celkovej revízii rokovacieho poriadku, ktorú musí výbor prijať 22. apríla 2009, je iba spomenutá. 
Aktualizovaná verzia týchto dokumentov bude uverejnená po ich definitívnom prijatí. 

Redakčná uzávierka: 31. marca 2009
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1. Právomoci a povinnosti Výboru pre ústavné veci počas 
šiesteho volebného obdobia (Príloha VI rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu)
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, a najmä Príloha VI, určuje právomoci a 
povinnosti rôznych výborov, z ktorých sa skladá. Výbor pre ústavné veci má pôsobnosť 
v otázkach týkajúcich sa: 

1. inštitucionálnych aspektov procesu európskej integrácie, najmä v rámci prípravy a konaní 
konventov a medzivládnych konferencií;

2. uplatňovania zmluvy o EÚ a hodnotenia jej uplatňovania v praxi;

3. inštitucionálnych dôsledkov rokovaní o rozšírení Európskej únie;

4. medziinštitucionálnych vzťahov a vzhľadom na ich schvaľovanie plénom aj preskúmania
medziinštitucionálnych dohôd v súlade s článkom 120 ods. 2 rokovacieho poriadku;

5. jednotného volebného postupu;

6. politických strán na európskej úrovni, bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
predsedníctva;

7. konštatovania existencie závažného a pretrvávajúceho porušenia zásad spoločných pre 
všetky členské štáty niektorým členským štátom;

8. výkladu a uplatňovania rokovacieho poriadku a návrhov na jeho zmeny.
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2. Zameranie sa na volebné obdobie
V uznesení z 12. januára 2005 (správa Richarda Corbetta - Iniga Mendeza de Viga) Európsky 
parlament schválil Ústavnú zmluvu dvojtretinovou väčšinou a domnieva sa, že „predstavuje 
dostatočný kompromis a značné zlepšenie v porovnaní s existujúcimi zmluvami“ a že 
„poskytne stabilný a trvalý rámec pre budúci rozvoj Európskej únie, ktorý umožní ďalšie 
rozšírenie a v prípade potreby poskytne mechanizmy na jej zmenu“. Parlament si blahoželal
k tomu, že Ústava prináša viac svetla do povahy a cieľov Únie, rovnako ako do vzťahov 
Únie a členských štátov (najmä pomocou zjednodušenia právnych aktov a zárukou, že Únia sa 
nikdy nestane „centralizovaným superštátom“). Rozšírenie rozhodovania kvalifikovanou 
väčšinou, predsedníctvo Európskej rady trvajúce dva a pol roka, vytvorenie pozície „ministra 
zahraničných vecí Únie“, ktorému asistuje jediná zahraničná služba, zníženie počtu komisárov 
od roku 2014, sú kroky posilňujúce efektívnosť Únie, ktoré jej pomáhajú byť viac 
prítomnou na medzinárodnej scéne. Ústava tiež spraví Úniu demokratickejšou (možnosť 
národných parlamentov vyjadriť námietky voči legislatívnym návrhom, rozšírenie 
spolurozhodovania, voľba predsedu Komisie Európskym parlamentom...) a rozšíri 
občianske práva (začlenenie charty základných práv, pripojenie sa k Európskemu dohovoru 
o ľudských právach, zavedenie práva európskych občanov na iniciatívu, zlepšenie prístupu 
jednotlivcov ku spravodlivosti,...).

Po tomto uznesení Výbor pre ústavné veci v rámci dialógu o Ústavnej zmluve s národnými 
parlamentmi vyslal delegácie do Spojeného kráľovstva, Estónska, Francúzska, Česka, Poľska, 
Portugalska a Luxemburska, aby obhajovali pozíciu Parlamentu a pracovali v prospech 
ratifikácie tejto zmluvy.

Podľa správy o pokroku v príprave Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorú mali 
generálny tajomník Rady, vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku a Komisia predstaviť Európskej rade v júni 2005, prijal Európsky parlament 
26. mája 2005 uznesenie, v ktorom vyhlasuje, že je presvedčený, že je vhodné, aby sa 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť začlenila do útvarov Komisie. Okrem toho požaduje, 
aby sa personál Európskej služby pre vonkajšiu činnosť skladal zo správneho a vyrovnaného 
pomeru funkcionárov z Komisie, Generálneho sekretariátu Rady a vnútroštátnych 
diplomatických služieb a nepovažuje za potrebné, aby boli generálne riaditeľstvá Komisie 
zbavené akejkoľvek kompetencie v oblasti vonkajšej činnosti. Delegácie Komisie a styčné 
úrady Rady v tretích krajinách by sa mali zlúčiť do „veľvyslanectiev Únie“. Pokračujúc v tejto 
úvahe zorganizoval Výbor pre ústavné veci a jeho spravodajca Elmar Brok viacero výmen 
názorov, bez toho, aby prácu ukončil.

Po referendách vo Francúzsku a Holandsku a vyhlásení z 18. júna 2005, ktorým Európska 
rada rozhodla o „období úvah“, aby sa umožnila širšia diskusia v celej Európskej únii,
Európsky parlament prijal uznesenie (správa Andrewa Duffa - Johannesa Voggenhubera), 
v ktorom navrhuje využiť obdobie úvah na spustenie projektu v rámci širokej verejnej 
diskusie o budúcnosti európskej integrácie. Keďže sa domnieva, že odpoveď „nie“
predstavuje viac vyjadrenie nesúhlasu s aktuálnym stavom Únie ako osobitý nesúhlas 
s ústavnými reformami, požaduje analýzu príčin nepriaznivých výsledkov vo Francúzsku 
a Holandsku a pripomína, že treba rešpektovať výsledky referend, no najmä treba rešpektovať 
členské štáty a národy, ktoré ústavu ratifikovali. Pre Európsky parlament neponúka Zmluva z 
Nice životaschopný základ na pokračovanie v procese európskej integrácie a uznesenie 
zdôrazňuje, že po integrácii Bulharska a Rumunka bude ďalšie rozšírenie na základe tejto 
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zmluvy nemožné. Nesúhlasí s návrhmi vytvoriť určité skupiny štátov, kým prebieha proces 
ratifikácie Ústavnej zmluvy; pripomína, že rozšírená spolupráca musí podporovať 
uplatňovanie cieľov Únie, posilniť proces integrácie a byť v každej chvíli otvorená všetkým 
členským štátom. Prípadné vytvorenie takejto spolupráce by sa nemalo robiť na úkor snáh čo 
najskôr dospieť k Európskej ústave. Požaduje, aby sa urobilo všetko pre to, aby ústava 
vstúpila do platnosti v roku 2009.

Vo svojom uznesení o budúcich etapách obdobia reflexie, ktoré bolo prijaté v rámci
prípravy Európskej rady 15. a 16. júna 2006, Európsky parlament opäť potvrdil, že plánuje 
dosiahnuť to, aby sa potrebná ústavná dohoda dokončila do európskych volieb v roku 2009 
a varuje pred každou snahou anulovať celkový kompromis dosiahnutý v Ústavnej zmluve. 
Potvrdzuje svoj nesúhlas s roztriešteným uplatnením častí dohody, rovnako ako s okamžitým 
vytvorením centier, ktoré by tvorili niektoré členské štáty, a vyhnúť sa tak ústavnému procesu 
v Únii ako celku. Vyzval Európsku radu, aby prešla z obdobia reflexie do obdobia analýzy 
s cieľom vytvoriť jasný návrh krokov, ktoré majú byť prijaté v oblasti Ústavnej zmluvy
najneskôr v druhej polovici roka 2007. Keďže rozsiahla diskusia o budúcnosti EÚ sa ešte 
nezačala na úrovni celej Európskej únie, najmä v štátoch, ktoré Ústavnú zmluvu ešte 
neratifikovali, Európsky parlament vyzýva Európsku radu, aby od každého členského štátu 
požadovala jasný záväzok týkajúci sa spôsobu, akým navrhuje podnietiť otvorenú 
a štruktúrovanú verejnú diskusiu zameranú na základné otázky týkajúce sa budúcnosti 
Európy. Členské štáty, ktoré ešte neratifikovali ústavu, požiadal, aby pred koncom obdobia 
reflexie vypracovali pravdepodobné scenáre spôsobu, akým chcú veci urýchliť. Európskej 
rade navrhuje vypracovať príslušný rámec, ktorý by umožnil osobitný dialóg s predstaviteľmi 
krajín, kde referendum o Ústavnej zmluve malo negatívny výsledok s cieľom zistiť, či a za 
akých okolností by sa im zdalo možné obnoviť proces ratifikácie. Komisia by mala Európskej 
rade predstaviť „orientačný plán“, ktorý by umožnil čo najlepšie tento krok konkretizovať. 

Výbor pre ústavné veci sa pomocou svojich koordinátorov úzko podieľal na dosiahnutí 
konsenzu, ktorý umožnil, aby predseda Európskeho parlamentu podpísal Berlínske 
vyhlásenie, ktoré stanovuje „cieľ postaviť Európsku úniu na obnovené spoločné základy pred 
voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2009“.

V júni 2007 Európsky parlament prijal uznesenie o pláne ústavného procesu Únie (správa 
Elmara Broka - Enriqua Baróna Crespa), v ktorom zdôrazňuje, že dve tretiny členských štátov 
už ratifikovali Ústavnú zmluvu, že štyri ďalšie jasne preukázali svoj záväzok podporiť 
ustanovenia, ktoré obsahuje, a potvrdzuje svoj záväzok dosiahnuť ukončenie prebiehajúceho 
ústavného procesu, prípadne aj prezentáciou, ktorá berie do úvahy problémy, ktoré sa objavili 
v niektorých členských štátoch. V tomto kontexte podporuje snahy nemeckého predsedníctva, 
ktoré mali za cieľ zvolať medzivládnu konferenciu (MVK) a vypracovať orientačný plán, 
ktorý by obsahoval postup, jasný mandát a cieľ dosiahnuť dohodu ešte pred koncom daného 
roka. V uznesení sa vyhlasuje, že sa Európsky parlament postaví proti tomu, aby výsledok 
rokovaní viedol k oslabeniu ochrany práv občanov (nástojí najmä na dodržiavaní Charty 
základných práv), k menšej demokracii, transparentnosti a efektívnosti fungovania Únie
v porovnaní s Ústavnou zmluvou. Pripomína, že ako jediná inštitúcia Európskej Únie, ktorá je 
priamo volená občanmi, musí byť priamo zapojený do práce MVK. Aj keby sa hlavy štátov
alebo vlád chceli podieľať na zásadnej revízii existujúcich dokumentov, Európsky parlament 
pripomína, že je oddaný mechanizmu Ústavy a domnieva sa, že je dôležité dodržiavať 
základné princípy, akými sú parlamentná účasť, občianska spoločnosť a úplná 
transparentnosť.
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Dva roky úvah nad budúcnosťou Európy potvrdili potrebu zachovať a zlepšiť obsah inovácií 
Ústavnej zmluvy týkajúcich sa demokracie, efektívnosti a transparentnosti, aby sa zabezpečilo
dobré fungovanie Európske únie a aby sa posilnilo právo jej občanov a jej úloha vo svete. 
Taký je názor, ktorý vyjadril Európsky parlament vo svojom uznesení o zvolaní 
medzivládnej konferencie (správa Jo Leinena), v ktorom parlament ľutoval, že niektoré 
dôležité prvky, na ktorých sa dohodlo na MVK v roku 2004, neboli dodržané, rovnako ako 
skutočnosť, že mandát povoľuje zvýšené množstvo porušení pre niektoré členské štáty (napr. 
doložka o „neuplatňovaní“ (opting out) vo vzťahu k Charte základných práv); no zároveň 
privítal skutočnosť, že vo veľkej miere dodržuje podstatu Ústavnej zmluvy (jednotná právna 
subjektivita pre Úniu, zrušenie pilierovej štruktúry, rozšírenie hlasovania kvalifikovanou
väčšinou v Rade, spolurozhodovanie, prvky participatívnej demokracie, právne záväzný štatút 
Charty základných práv, posilnenie súdržnosti vonkajšej činnosti Únie a vyvážený 
inštitucionálny základ). Tiež privítal zavedenie niektorých nových prvkov do zmlúv, ako je 
jasná zmienka o zmenách klímy a solidarita v oblasti energie. Európsky parlament vyzýva 
členské štáty, aby neodvolávali záväzky, ktoré boli prijaté počas Európskej rady a na MVK,
dokončili práce pred koncom roka 2007, aby bolo možné uviesť do platnosti novú zmluvu ešte 
pred európskymi voľbami v roku 2009.

Parlament sa neustále zaoberal budúcnosťou Charty základných práv. Aby sa v Lisabonskej
zmluve mohlo na ňu odkazovať ako na právne záväzný dokument, prijal okrem uznesenia
o zvolaní medzivládnej konferencie aj uznesenie (správa Jo Leinena), ktorým dáva svojmu 
predsedovi mandát uskutočniť, spolu s ostatnými inštitúciami, nové slávnostné vyhlásenie 
charty pre podpísaním Lisabonskej zmluvy. Navyše žiada, aby Poľsko a Spojené kráľovstvo 
ihneď urobili všetko pre to, aby sa dosiahol konsenzus o celistvosti charty. 

Európsky parlament privítal pozitívny krok do budúcnosti Únie, ktorý Lisabonská zmluva 
znamená ako celok (správa Richarda Corbetta - Iniga Mendeza de Viga). Podstatné zlepšenie 
v porovnaní s existujúcimi zmluvami prinesie Únii väčšiu demokratickú zodpovednosť a zvýši 
jej rozhodovaciu právomoc (posilnením úloh Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov), posilní práva občanov a občanov Európy vo vzťahu k Únii a zlepší efektívne 
fungovanie inštitúcií. Európsky parlament prijíma zmluvu a predpokladá, že bude tvoriť 
stabilný rámec, ktorý umožní napredovanie Únie v budúcnosti, aj napriek vo veľkej miere 
rozšírenému pocitu sklamaniu z toho, že je potrebné zanechať ústavný prístup a niektoré jeho 
vlastnosti, odložiť zavedenie niektorých dôležitých prvkov (uplatnenie nového systému 
hlasovania v Rade), pripojenie osobitných opatrení pre niektoré členské štáty k zmluvám
(rozšírenie postupov „opt-in“ v oblasti policajnej a trestnej spolupráce na dva členské štáty, 
protokol obmedzujúci následky charty na vnútorné právne predpisy dvoch členských štátov). 
Európsky parlament požaduje, aby zmluva mohla vstúpiť do platnosti 1. januára 2009 
a nástojí na tom, aby boli občania a občania Európy jasne a objektívne informovaní o obsahu 
zmluvy.

Napriek oneskoreniu procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy Európsky parlament po tom, ako 
zasadnutie Európskej rady v decembri 2008 umožnilo uskutočnenie nového referenda v Írsku, 
obnovil svoju prácu na príprave vstupu zmluvy do platnosti. Táto práca spočívala v schválení 
troch správ na konci volebného obdobia1. Tieto správy sa týkajú novej úlohy a nových 
právomocí Parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy, vplyvu Lisabonskej zmluvy na rozvoj 

                                               
1 Keďže tieto správy nepreskúmalo plénum a nehlasovalo o nich, zápisnice sa zakladajú na výsledku 

hlasovania vo výbore.
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inštitucionálnej rovnováhy Európskej únie a vývoj vzťahov medzi Európskym parlamentom 
a národnými parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy. Naopak, práca na službe pre vonkajšiu 
činnosť nepokračovala z dôvodu očakávania výsledkov druhého referenda, ktoré sa musí 
zorganizovať v Írsku. 

Správa o novej úlohe a nových povinnostiach Parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy
(spravodajca Jo Leinen) zastrešuje ostatné správy o uplatňovaní Lisabonskej zmluvy 
a zoskupuje stanoviská všetkých parlamentných výborov ku zmenám, ktoré zmluva zavádza. 
Správa privítala rozšírenie politík, o ktorých bude Parlament spolurozhodovať s Radou 
(presnejšie v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, rovnako ako poľnohospodárstva), 
pretože sa tým výrazne posilní demokratická legitimita Európskej únie. Pokiaľ ide o rozpočet,
po zrušení rozlišovania povinných a nepovinných výdavkov bude celkový rozpočet spoločne 
prijímať Európsky parlament a Rada. Nový postup súhlasu, nové právomoci na zvolenie 
predsedu Komisie a nové kontrolné právomoci sú tiež vrelo vítané. Nakoniec v správe 
Parlament ubezpečuje, že ak to nové výzvy budú vyžadovať, využije svoje právo navrhnúť 
zmeny v zmluve a vyzýva ostatné inštitúcie, aby uzatvorili medziinštitucionálnu dohodu 
o pracovnom programe, ktorý bude pokrývať nasledujúce volebné obdobie a opatrenia
potrebné k tomu, aby nová zmluva dosiahla úspech. 

Vývoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci 
Lisabonskej zmluvy (spravodajca Elmar Brok) bol tiež predmetom správy, v ktorej výbor 
privítal nové právomoci pridelené národným parlamentom, najmä kontrolu dodržiavania 
zásady subsidiarity (takzvané postupy „žltej karty“ a “oranžovej karty“), ktoré po prvýkrát
vymedzujú úlohu národných parlamentov na úrovni Únie. Víta aj pozitívny vývoj vzťahov za 
posledné roky a zdôrazňuje úlohu, ktorú majú parlamentné výbory zohrávať s cieľom vytvoriť
naozajstnú „stálu sieť príslušných výborov“. Uvažuje aj o tom, že Európsky parlament by 
mohol prideliť týmto špecializovaným výborom rozpočet s cieľom zorganizovať stretnutia 
s ich partnermi. Vyzýva národné parlamenty, aby rozvíjali úlohu, ktorú môžu členovia 
Európskeho parlament zohrávať na ich úrovni, napríklad právo vystúpiť v určitom momente 
na plenárnom zasadnutí, zúčastniť sa na stretnutiach špecializovaných výborov, keď skúmajú 
témy, ktoré existujú aj na úrovni Únie, alebo zúčastniť sa na stretnutiach ich politických 
skupín. Nakoniec sa návrh zaoberá úlohou Konferencie výborov pre európske záležitosti 
(COSAC).

Správa o vplyve Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej 
únie (spravodajca Jean-Luc Dehaene) sumarizuje konkrétne dôsledky Lisabonskej zmluvy na 
medziinštitucionálne vzťahy a formuluje niekoľko odporúčaní s cieľom zabezpečiť efektívne 
uplatnenie nových inštitucionálnych ustanovení. Víta ujasnenie pôsobnosti každej inštitúcie, 
ktorá bola posilnená, každá vo svojej osobitnej oblasti právomocí inštitúcie a dokazuje, že 
efektívne fungovanie inštitúcií musí prejsť posilnenou koordináciou. Spoločná existencia 
dvoch stabilných predsedníctiev (predseda Európskej rady a vysoký predstaviteľ, ktorý 
predsedá Rade zahraničných vecí) a rotujúce predsedníctvo Rady predstavujú zlepšenie, ktoré 
môže priniesť viac koherentnosti a efektívnosti, no ktoré bude vyžadovať aj úzku spoluprácu 
medzi týmito predsedníctvami. Bol navrhnutý aj časový rozvrh na vymenovanie na 
najdôležitejšie posty (predseda Komisie, vysoký predstaviteľ, členovia Komisie, predseda 
Európskej rady) od roku 2014. Čo sa týka postupov vymenovania v roku 2009, správa 
pripomína, že ak by sa Európska rada rozhodla navrhnúť kandidáta na predsedu Komisie po
európskych voľbách, mala by sa poradiť so zástupcami novozvoleného Parlamentu, aby sa 
dodržali jeho nové právomoci stanovené Lisabonskou zmluvou. V prípade kladného výsledku 
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v druhom referende v Írsku by mal Parlament pristúpiť ku konečnému hlasovaniu o členoch
Komisie až po vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti. Nakoniec, čo sa týka prechodných 
ustanovení o zložení Európskeho parlamentu, ktoré boli schválené počas zasadnutia Európskej 
rady 11. a 12. decembra 2008, správa pripomína, že bude potrebné vykonať zmenu 
primárneho práva. Tiež pripomenula, že Lisabonská zmluva udeľuje Parlamentu v tejto oblasti
nové právomoci, ktoré Parlament v prípade potreby určite využije. 

Okrem ústavných záležitostí Európsky parlament tiež prijal sériu správ, ktoré súvisia 
s kontextom vzťahov s ostatnými inštitúciami. Postup schválenia Parlamentom (vypočutia) 
dezignovaných komisárov zavedený v roku 1994 udeľuje Komisii posilnenú demokratickú 
legitimitu. Uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach týkajúcich sa schválenia 
Európskej komisie (správa Andrewa Duffa) stanovuje sériu zásad a pravidiel, ktorými sa 
riadi postup. Tieto zásady boli potom prenesené do rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu (správa Andrewa Duffa) pomocou novej prílohy, ktorá spresňuje pravidlá postupu 
pre vypočutie, vyhodnotenie a hlasovanie, ktoré umožňujú schváliť alebo odmietnuť celú 
novú Európsku komisiu, prípade jej člena.

Počas volebného obdobia Európsky parlament a Komisia uzatvorili novú rámcovú dohodu. 
Európsky parlament tiež schválil spoločné vyhlásenie o praktických postupoch 
spolurozhodovania, rovnako ako rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/468/ES 
určujúce postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Európsky parlament privítal uzatvorenie rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou (správa Jo Leinena), ktorá posilňuje koherentnosť rámcovej dohody z júla 2000, 
posilňuje medziinštitucionálny dialóg, transparentnosť a zlepšuje niektoré technické postupy
medziinštitucionálnej spolupráce. Poslanci zdôrazňujú, že pre poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorí sa zúčastňujú delegácií Európskej únie na medzinárodných konferenciách, je 
dôležité zúčastniť sa na vnútorných koordinačných stretnutiach Európskej únie a požadujú, 
aby Komisia podporila požiadavky, ktoré má Európsky parlament v tomto smere na Radu. 
Okrem toho sa od Komisie žiada, aby pri predkladaní usmernení o zamestnanosti poskytla 
Parlamentu aspoň dva mesiace na to, aby mohol predložiť svoje stanovisko.(časový rozvrh je 
momentálne značne vyťažený).

Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (správa Jo 
Leinena) víta nové ustanovenia týkajúce sa účasti zástupcov predsedníctva Rady na 
stretnutiach parlamentných výborov, potvrdenie skutočnosti, že útvary Parlamentu a Rady 
musia spolupracovať na báze rovnosti v oblasti právno-lingvistickej revízie, dohodu 
organizovať čo najviac spoločných tlačových konferencií a publikovať tlačové správy 
oznamujúce pozitívny výsledok prác, rovnako ako rozhodnutie podpísať dôležité akty počas 
spoločnej slávnosti zorganizovanej za prítomnosti médií. V uznesení sa vyjadruje želanie, aby 
Parlament používal metódu, ktorá by zosúladila postupy parlamentných výborov počas 
trialógov (pravidlá týkajúce sa zloženia parlamentných delegácií, dôvernosť prác).
Čo sa týka postupov výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, Európsky 
parlament schválil návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/468/ES, 
rovnako ako medziinštitucionálnu dohodu vo forme spoločného vyhlásenia o tomto návrhu 
rozhodnutia (správa Richarda Corbetta). Ide o pridanie nového „regulačného postupu 
s kontrolou“ k existujúcim postupom komitológie. Bola schválená aj medziinštitucionálna 
dohoda týkajúca sa postupov uplatňovania rozhodnutia 1999/468/ES zmeneného a doplneného
rozhodnutím 2006/512/ES (správa Monicy Frassoniovej), rovnako ako dve správy, ktorých 
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cieľom bolo zmeniť článok 81 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu tak, aby mohol 
vykonávať právomoci, ktoré mu tento nový postup udeľuje, v čo najlepších podmienkach 
(správy Richarda Corbetta a Monicy Frassoniovej). V týchto rôznych správach Európsky 
parlament ľutuje, že uplatňovanie rozhodnutia 1999/468/ES bolo veľmi nedostatočné 
a pripomína, že regulačný postup s kontrolou sa musí vzťahovať na všetky všeobecné 
opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť menej podstatné prvky spoločných základných noriem 
prijatých podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy. Vyzýva Radu a Komisiu, aby 
v prípadoch „šedých zón“ použili nový regulačný postup s kontrolou a víta skutočnosť, že 
dohoda presnejšie vymedzuje povinnosť Komisie informovať Parlament o prácach výborov 
podľa postupov, ktoré zaručujú transparentnosť a efektívnosť systému. Parlament sa 
nestotožňuje s názorom Komisie, podľa ktorého návrhy vykonávacích opatrení nesmú byť 
zverejnené až do hlasovania výboru a požaduje, aby Komisia zverejňovala všetky návrhy 
vykonávacích opatrení hneď po ich formálnom predložení. 

Európsky parlament využil svoju odpoveď na oznámenie Komisie o výsledku skúmania 
návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese (správa Sylvie-Yvonne 
Kaufmannovej) na prehĺbenie analýzy problémov spojených so zrušením alebo zmenou 
legislatívnych návrhov Komisiou. Po skonštatovaní nesúladu medzi týmito troma inštitúciami 
týkajúceho sa presného rozsahu právomocí Komisie v tejto oblasti a uznaní, že v istom presne 
ohraničenom zmysle je Komisia schopná vziať späť legislatívny návrh počas celého postupu, 
ktorý vedie k jeho prijatiu, Európsky parlament je toho názoru, že dohoda na túto tému by 
prispela k hladkému priebehu legislatívnych postupov. Európsky parlament navrhol prijať 
určité usmernenia týkajúce sa zrušenia alebo zmeny niektorých legislatívnych návrhov 
(odkedy prijala Rada spoločné stanovisko, v spolurozhodovacom postupe a postupe 
spolupráce Komisia môže zrušiť návrh iba v prípade, že prekročila svoje právomoci; Komisia 
sa zaväzuje brať do úvahy pozíciu Parlamentu a predbežne ho informovať v prípade, že 
plánuje zrušiť alebo zmeniť legislatívny návrh z vlastnej iniciatívy) a domnieva sa, že 
vymedzenie spoločných usmernení inštitúciami, ktoré majú doplniť príslušné zásady, ktoré sú 
už zakotvené v rámcovej dohode o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou a 
v medziinštitucionálnej dohode „lepšej tvorby práva“, by bolo dôležitým krokom 
k zjednodušeniu legislatívneho postupu a obnoveniu dialógu medzi inštitúciami. Uznesenie 
trvá na tom, aby zrušenie alebo zmena legislatívneho návrhu boli podmienené záujmami 
Spoločenstva a riadne odôvodnené.

V rámci vzťahov s ostatnými inštitúciami Európsky parlament tiež prijal ustanovenia, ktoré sa 
týkajú funkcie ombudsmana, regulačných agentúr a Úradu pre publikácie.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu týkajúce sa štatútu a všeobecných podmienok 
upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (správa Anneli Jäätteenmäkiovej) je odôvodnené 
najmä potrebou prispôsobiť štatút ombudsmana tak, aby sa odstránila prípadná neistota 
v súvislosti so schopnosťou ombudsmana viesť dôsledné a nestranné vyšetrovanie prípadov 
údajného nesprávneho úradného postupu (najmä čo sa týka jeho prístupu k dôverným 
dokumentom), a aby sa zohľadnili zmeny, ku ktorým došlo v posledných rokoch s ohľadom 
na úlohu inštitúcií a orgánov EÚ v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy 
Európskej únie,

Podľa údajov Komisie existuje 29 európskych regulačných agentúr, ktoré zamestnávajú 
okolo 3 800 osôb a ktoré sú dotované ročným rozpočtom približne 1 100 000 000 EUR, 
pričom príspevok Spoločenstva tvorí približne 559 000 000 EUR. Preto je pochopiteľné 
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potreba vymedziť ich prácu a skutočnosť, že Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom 
privítal návrh Komisie o Medziinštitucionálnej dohode o operačnom rámci pre agentúry
a vyjadril ľútosť nad správaním Rady, ktorá nie je pripravená zapojiť sa do rokovaní
týkajúcich sa uzatvorenia dohody na túto tému. Európsky parlament tiež zdôraznil, že budúce 
návrhy na vytvorenie agentúr by mali byť podmienené dodržiavaním niektorých zásad: 
vyhodnotenie vplyvu, parlamentná kontrola a politická zodpovednosť Komisie. Čo sa týka 
posledného bodu, v uznesení sa so znepokojením zaznamenal stále rastúci počet 
decentralizovaných agentúr a obáva sa, že tento vývoj by mohol rozdeliť výkonnú úlohu 
Komisie a rozdeliť ju medzi nadmerný počet orgánov, ktoré pracujú najmä na medzivládnej 
úrovni. V októbri 2008 Európsky parlament prijal „stratégiu budúceho zavádzania
inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr“ (správa Georgia Papastamka), v ktorej 
ľutuje, že Komisia sa po odmietnutí Rady vyjednávať, rozhodla stiahnuť svoj návrh 
o medziinštitucionálnej dohode a nahradiť ho výzvou podieľať sa na medziinštitucionálnom 
dialógu, ktorý vyústi do spoločného prístupu. I keď „spoločný prístup“ nespĺňa očakávania 
Parlamentu, Európsky parlament je pripravený podieľať sa na ňom a požaduje, aby bol čo 
najskôr zostavený pracovný plán. Vypracoval aj neúplný zoznam bodov, ktoré by mal tento 
program obsahovať: určenie objektívnych kritérií na vyhodnotenie agentúr, posúdenie 
s cieľom určiť, či je hospodárnejšie, aby niektoré úlohy vykonali agentúry, alebo útvary
Komisie, určenie hraníc v oblasti autonómie agentúr, pravidelné posúdenie potrieb... Podľa
Európskeho parlamentu by sa mal vytvoriť jasný, spoločný a koherentný rámec týkajúci sa 
miesta agentúr, ktoré budú mať v budúcnosti v koncepcii európskej správy, a mama by sa 
zaviesť parlamentná kontrola Ústavy a fungovania agentúr. 

V rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2001 sa Parlament domnieval, že „ako to 
dokazuje prípad Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych 
spoločenstiev (OPOCE), je veľmi zložité stanoviť jasnú politickú zodpovednosť 
medziinštitucionálnych orgánov“. Bez toho, aby spochybnil zásady medziinštitucionálnej 
spolupráce, ktorá umožňuje európskemu rozpočtu uskutočniť značné úspory, vyzval inštitúcie,
aby „zmenili právne základy medziinštitucionálnych orgánov tak, aby bolo možné jasné 
stanovenie administratívnej a politickej zodpovednosti“. Svojím rozhodnutím 
z 19. februára 2009 (správa Hanne Dahlovej) Európsky parlament prijal návrh rozhodnutia 
týkajúceho sa organizácie a fungovania úradu pre publikácie Európskej únie, ktorý 
spresňuje kompetencie a úlohy Úradu pre publikácie Európskej únie, zodpovednosť inštitúcií 
a úlohu správnej rady a riaditeľa úradu.

Keďže Parlament považoval dohodu, ktorú dosiahli tri inštitúcie 4. apríla 2006, za jediný 
možný kompromis a napriek sklamaniu zo spôsobu, akým sa rokovania v Rade zamerali na 
osobitné národné záujmy namiesto spoločných európskych cieľov, prijal 
Medziinštitucionálnu dohodu o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
(správa Sérgia Sousa Pinta). Európsky parlament privítal rozhodnutie Európskej rady vyzvať 
Komisiu, aby vykonala kompletné a rozsiahle preskúmanie všetkých aspektov výdavkov 
a príjmov Európskej únie; na tomto preskúmaní sa ako rozpočtový partner Rady bude 
podieľať s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá by Únii umožnila vyčleniť vlastné zdroje, ktoré by 
zodpovedali jej ambíciám. Parlament tiež privítal úspechy v oblasti troch pilierov rokovania: 
rovnováha politických priorít a finančných potrieb, zlepšenie rozpočtovej štruktúry zvýšenou 
flexibilitou, rovnako ako kvalita financovania Európskej únie pri dodržaní právomocí
Parlamentu. Parlament si uvedomuje medzery, ktoré existujú pri rokovaniach a domnieva sa, 
že počas posúdenia v 2008-2009 bude vhodné najmä urgentne reformovať systém vlastných 
zdrojov a časť „výdavky“, aby sa predišlo novým náročným rokovaniam, v ktorých dominujú 
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národné záujmy. Nakoniec potvrdzuje svoju pozíciu, podľa ktorej by sa všetky finančné rámce 
mali v budúcnosti vytvárať na obdobie piatich rokov, ktoré sa zhoduje s mandátom 
Parlamentu a Komisie. Európsky parlament potom prijal uznesenie, ktoré schvaľuje návrh 
zmeny medziinštitucionálnej dohody (správa Jo Leinena), ktorej cieľom je vložiť iba jednu 
vetu do IIA, ktorá stanovuje, že v roku 2008 bude rezerva na pomoc v núdzových situáciách 
výnimočne dotovaná 479,218 miliónmi EUR (v bežných cenách), aby sa pokryli potreby 
nového nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách.

Keďže aktuálna inštitucionálna, finančná a politická štruktúra Únie nie je prispôsobená 
rozširovaniu, pre Úniu je pomerne zložité vyhovieť záväzkom voči krajinám juhovýchodnej 
Európy. Toto konštatovanie uvedené v správe o inštitucionálnych aspektoch kapacity 
Európskej Únie prijímať nové členské štáty (správa Alexandera Stubba), vedie Európsky 
parlament k tomu, aby potvrdil svoje presvedčenie, že rozšírenie musí ísť ruka v ruke 
s prehlbovaním Únie, aby neboli ohrozené ciele procesu európskej integrácie, pričom 
potvrdzuje svoj záväzok týkajúci sa rozšírenia, ktoré je historickou príležitosťou na zaručenie
mieru, bezpečnosti, stability, demokracie a právneho štátu, rovnako ako hospodárskeho rastu 
a prosperity v Európe. Domnieva sa, že Zmluva z Nice neposkytuje vhodný základ pre nové 
rozšírenie a pripomína, že pred akýmkoľvek budúcim rozširovaním je potrebné vykonať 
reformu Únie. Správa vymenúva reformy, ktoré považuje za nevyhnutné (hlasovanie v Rade 
kvalifikovanou väčšinou, zmena rotačného systému predsedníctiev, voľba predsedu Komisie,
väčšie zapojenie sa národných parlamentov, jasné vymedzenie hodnôt a cieľov Únie, kontrola 
finančného rámca...). Správa spochybňuje pojem „absorpčnej schopnosti“, ktorú Európska 
rada v Kodani definovala ako „kapacitu Únie absorbovať nových členov a zároveň udržať 
dynamiku európskej integrácie“, a uprednostňuje pojem „schopnosť integrácie“. Zdôrazňuje, 
že „schopnosť integrácie“ nevytvára nové kritérium platné pre kandidátske krajiny, ale je 
podmienkou úspešného rozšírenia a prehlbovania procesu európskej integrácie a že 
zodpovednosť za zlepšenie tejto „schopnosti integrácie“ prináleží Únii a nie kandidátskym 
krajinám. Európsky parlament zdôrazňuje, že reformy, ktoré odporúča, musia ísť ruka v ruke 
s aktivitami, ktorých cieľom je zlepšenie verejnej mienky o rozširovaní a pripomína, že 
európski politickí vodcovia sú zodpovední za informovanie verejnosti o cieľoch a vzájomných 
výhodách rozšírenia a zjednotenia Európy. Nakoniec sa domnieva, že súhlas Európskeho 
Parlamentu, ktorý sa vyžaduje podľa článku 49 Zmluvy o Európskej únii na to, aby Rada 
mohla rozhodovať o integrácii nových členských štátov, by sa mal vzťahovať na rozhodnutie 
začať rokovania a ukončiť ich.

S cieľom zlepšiť fungovanie zastupiteľskej demokracie Európsky parlament prijal sériu 
správ týkajúcich sa fungovania európskych politických strán, zloženia Európskeho parlamentu 
a uplatňovania volebného práva počas európskych volieb. Uznesenie Európskeho parlamentu 
o európskych politických stranách (správa Jo Leinena) vychádza z priepasti existujúcej 
medzi mnohými občanmi a európskymi inštitúciami a túto priepasť vysvetľuje nedostatkom 
komunikácie a informácií o európskej politike. Na zmiernenie tejto skutočnosti sa európske 
politické strany, ktoré sú základným prvkom formovania a vyjadrenia európskej verejnej 
mienky musia vyvinúť tak, aby sa stali živými aktérmi ponúkajúcimi výber európskej politiky 
a podporujúcimi účinnú účasť občanov nielen počas európskych volieb, ale aj vo všetkých 
ostatných aspektoch európskeho politického života. Na to je potrebné dosiahnuť ozajstný 
európsky štatút strán určujúci ich práva a povinnosti, ktorý by im umožňoval získať právnu 
subjektivitu. Európsky Parlament žiada, aby Výbor pre ústavné veci vypracoval konkrétne 
návrhy, ktoré by to umožnili. Uznesenie, ktoré navrhuje sériu zmien systému financovania, 
považuje tiež za vhodné preskúmať aj spôsob, ako podporiť európske politické nadácie, ako 
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zvýšiť hodnotu úlohy organizácií a politických hnutí mladých Európanov, ako môže zloženie 
zoznamov pre európske voľby podporiť verejnú diskusiu o európskych politikách. Tieto 
požiadavky Európskeho parlamentu boli zvážené v rámci zmeny a doplnenia nariadenia 
(ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni, ktorá sa 
udiala v roku 2007. Toto nariadenie má za cieľ najmä posilniť potenciál dlhodobého 
finančného plánovania, zjednodušiť diverzifikáciu finančných zdrojov a poskytnúť politickým 
stranám väčšiu flexibilitu v rámci európskych volieb v júni 2009. Spresňuje tiež vymedzenie
a úlohu „politickej nadácie na európskej úrovni“. Táto zmena bola prijatá pri prvom čítaní 
dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou (správa Jo Leinena).

Na výslovnú výzvu Európskej rady z 21. a 22. júna 2007 Európsky Parlament prijal uznesenie 
o zložení Európskeho parlamentu (správy Alaina Lamassoura, Adriana Severina) berúc do 
úvahy nový postup zloženia Európskeho parlamentu, ktorý ráta so všeobecným obmedzením 
na 750 kresiel s maximálnym počtom 96 kresiel na členský štát a minimálnym počtom 6 na 
základe zásady „degresívnej proporcionality“, ktorá nie je definovaná v zmluve. Pre Európsky 
parlament táto zásada znamená, že pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel každého 
členského štátu by sa mal meniť v závislosti od počtu obyvateľov tak, aby každý poslanec 
členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupoval viac občanov ako každý poslanec 
členského štátu s menším počtom obyvateľov, no aby žiadny členský štát s menším počtom 
obyvateľov nemal viac kresiel ako štát s väčším počtom obyvateľov. Na tomto princípe (ktorý 
umožňuje spájať zásady efektívnosti, plurality a solidarity) chce uznesenie navrhnúť trvalý 
systém prispôsobovania sa demografickému vývoju členských štátov bez nových rokovaní
o podstate. Príloha 1 uznesenia (ktorá má formu návrhu rozhodnutia Európskej rady) navrhuje 
rozdelenie, ktoré by, okrem Nemecka, neprinieslo žiadnemu štátu zníženie počtu kresiel. 
Návrh neberie do úvahy prípadné ďalšie budúce vstupy do EÚ, ktoré by mohli spôsobiť 
provizórne prekročenie ohraničenia až do konca volebného obdobia. Európsky parlament 
potvrdzuje, že tento návrh je úzko spätý so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti 
a vyhradzuje si právo zvážiť schválenie rozhodnutia Európskej rady týkajúceho sa pridelenia 
kresiel v Európskom parlamente až s ohľadom na reformy ostatných inštitúcií Únie tak, ako to 
je uvedené v tejto zmluve. 

Cieľom návrhu zmeny a doplnenia smernice Rady 93/109/ES o niektorých podrobnostiach 
uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre 
občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi je
napraviť určité nezrovnalosti spojené s možnosťou občanov voliť a byť volení dvakrát.
Navrhuje zrušiť existujúci systém, ale zachovať formálne vyhlásenie osôb, ktoré nie sú 
štátnymi príslušníkmi členského štátu, v ktorom chcú uplatniť svoje právo voliť a byť volení, 
že budú uplatňovať svoje právo voliť alebo byť volení len v jednom členskom štáte. Európsky 
parlament (správa Andrewa Duffa) podporil zjednodušujúci prístup, no navrhuje, že ak 
krajina, v ktorej občan býva, povoľuje viacnásobné kandidatúry, zrušiť existujúci zákaz 
uplatniť právo byť volený vo viac ako v jednom členskom štáte. Európsky parlament chce tiež 
dohliadnuť na to, aby štát, v ktorom má občan bydlisko, nemusel automaticky zakázať voliť 
občanovi, ktorý bol zbavený volebného práva v inom členskom štáte. V oboch prípadoch je na 
danom štáte, ako rozhodne o jednotlivých prípadoch na základe svojej vnútroštátnej 
legislatívy. Tak by zrušenie práva voliť a byť volený v členskom štáte, ktorého je občan 
štátnym príslušníkom, neznamenalo aj celkový zákaz vo všetkých členských krajinách. Štát, 
v ktorom občan býva, môže stanoviť, že občania zbavení práva voliť alebo byť zvolení v štáte, 
ktorého sú štátnymi príslušníkmi, budú zbavení tohto práva aj v danom štáte, iba ak sa 
preukáže, že daný štát by podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov zbavil týchto 
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občanov tohto práva rovnakým spôsobom a za rovnaký priestupok. 

Výbor pre ústavné veci začal rozpravu o návrhu zmeny a doplnenia aktu z 20. septembra 1976 
o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu. Návrh správy M. 
Andrewa Duffa bol predmetom viacerých výmen názorov vo výbore, ale návrh nebol prijatý 
pred koncom volebného obdobia. 

Participatívna demokracia, ktorá okrem politickej reprezentatívnosti a účasti na európskych 
voľbách podporuje diskusiu a priamejšie podieľanie sa občianskej spoločnosti na budovaní 
Európy, tiež zmobilizovala snahy Európskeho parlamentu, ktorý si kládol otázky 
a sformuloval návrhy, ktoré mali podporiť diskusiu medzi všetkými občanmi. Uznesenie 
o perspektíve rozvoja občianskeho dialógu v rámci Lisabonskej zmluvy (správa 
Genowefy Grabowskej) pripomína dôležitú úlohu, ktorú občianska spoločnosť zohráva 
v procese európskej integrácie a zdôrazňuje, že ak chce Únia dosiahnuť svoje politické ciele, 
je potrebné rozšíriť verejnú diskusiu, zlepšiť občiansky dialóg a posilniť politickú 
informovanosť. Európsky parlament požaduje zorganizovanie fór, ktoré by sa konali aspoň raz 
za rok s účasťou Európskeho parlamentu, predstaviteľov občianskej spoločnosti každého 
členského štátu a členov Komisie, rovnako ako pravidelné stretnutia občianskej spoločnosti 
a členov Komisie. Rada by mala zjednodušiť a uľahčiť prístup k svojim prácam a inštitúcie 
Únie by mali spravovať aktualizované registre všetkých dôležitých mimovládnych 
organizácií. Poslanci podporujú uzatvorenie medziinštitucionálnej dohody, ktorá by stanovila 
záväzné usmernenia na vymenovanie zástupcov občianskej spoločnosti, rovnako ako metódy 
spôsobu a financovania konzultácií. Komisia bola vyzvaná, aby predstavila nový návrh 
týkajúci sa európskych združení s cieľom vytvoriť spoločný právny základ pre európske
organizácie občianskej spoločnosti. Európsky parlament privítal posilnenie zastupiteľskej a 
participatívnej demokracie prostredníctvom zahrnutia „občianskej iniciatívy“ do Lisabonskej 
zmluvy.

Výbor pre ústavné veci tiež vyzval Komisiu, aby ihneď po vstupe Lisabonskej zmluvy do 
platnosti predložila jasný a jednoduchý návrh predpisov na uplatnenie tejto iniciatívy 
(spravodajkyňa Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Aby sa návrh nezamieňal s petičným právom, 
mal by obsahovať konkrétne prvky týkajúce sa vymedzenia občianskej iniciatívy. Príloha 
k správe obsahuje odporúčania pre Komisiu a poslanci rozmýšľajú nad uplatnením 
efektívneho systému kontroly procesu občianskej iniciatívy hneď po prijatí tohto nariadenia. 
Správa odporúča, aby sa prijímali občianske iniciatívy, ktoré majú podporu 1/500 
obyvateľstva v minimálne jednej štvrtine členských štátov. Každý občan Únie, ktorý má právo 
voliť podľa právnych predpisov členského štátu, sa môže do takejto občianskej iniciatívy 
zapojiť. Postup občianskej iniciatívy má nasledovné fázy: zaregistrovanie iniciatívy, zbieranie 
prejavov podpory, oznámenie stanoviska Komisie a overenie, či je požadovaný právny akt 
v súlade so zmluvami. V prvej fáze Komisia do dvoch mesiacov preskúma a stanoví formálnu 
prijateľnosť iniciatívy. Zbieranie individuálnych prejavov podpory sa musí uskutočniť do 
jedného roka od prvého dňa tretieho mesiaca po rozhodnutí o zaregistrovaní občianskej 
iniciatívy, pričom každý prejav podpory možno odvolať až do uplynutia termínu zbierania 
prejavov podpory. Komisia potom do dvoch mesiacov preskúma a stanoví reprezentatívnosť 
iniciatívy. V ďalšej fáze Komisia do troch mesiacov preskúma podstatu iniciatívy. Z dôvodu 
transparentnosti správa stanovuje, že Komisia môže začať skúmanie obsahu občianskej 

                                               
1 Tento návrh uznesenia plénum nepreskúmalo, ani o ňom nehlasovalo, zápisnica uvádza výsledok 

hlasovania Výboru pre ústavné veci.
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iniciatívy až po predložení správy o financovaní iniciatívy, ktorý uvádza najmä zdroje 
financovania (správa o transparentnosti).

Problematika účasti občanov na budovaní Európy bola tiež predmetom úvahy Výboru pre 
ústavné veci, ktorý si v rámci správy Andrzeja Wielowieyského kládol otázky o príčinách 
a venoval sa hľadaniu ciest na prekonanie krízy legitimity, ktorou budovanie Európy 
prechádza. Bol zorganizovaný aj seminár, no výbor rozhodol, že nebude prijímať správu na 
túto tému pred koncom volebného obdobia. 

Úloha, ktorú zohrali lobisti v rozhodovaní postupne rastie a Európsky parlament vo svojom 
uznesení o rozvoji rámca stanovujúceho činnosť lobistov v inštitúciách Európskej únie 
(správy Alexandra Stubba, Inga Friedricha) uznáva základnú funkciu, ktorú zohrávajú tým, že 
poskytujú svoje znalecké posudky v otvorenom a pluralitnom dialógu, na ktorom spočíva celý 
demokratický systém. Uznesenie trvá na potrebnej transparentnosti, ktorá je absolútne 
nevyhnutnou podmienkou legitimity Únie a dôvery občanov a ktorá musí byť v inštitúciách aj 
záujmových skupinách, a víta návrh Komisie uplatniť štruktúrovanejší rámec činnosti lobistov
a schvaľuje vytvorenie „jednotného kontaktného miesta“, kde sa budú môcť lobisti 
zaregistrovať. Európsky parlament odporúča, aby sa uzatvorila medziinštitucionálna dohoda
o povinnom spoločnom registri alebo aspoň vzájomné uznanie oddelených registrov. Berie 
tiež na vedomie kódex správania sa, ktorý vypracovala Komisia, a pripomína, že má takýto 
kódex už viac ako desať rokov a vyzýva k rokovaniam o spoločných pravidlách. Preto 
navrhuje vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny na preskúmanie podmienok spoločného 
registra a prehodnotenie vypracovania spoločného kódexu správania sa. Zdôrazňuje aj to, že 
uznesenie si vyžaduje väčšiu transparentnosť v oblasti medziskupín, ktoré nemožno 
v žiadnom prípade považovať za orgány Parlamentu. 

Čo sa týka regulačnej oblasti, všeobecná revízia rokovacieho poriadku Parlamentu 
(správa Richarda Corbetta) predstavuje najdôležitejšiu zmenu s cieľom prispôsobiť rokovací 
poriadok rozhodnutiam pracovnej skupiny, ktorá sa venuje reforme Európskeho parlamentu, 
rovnako ako príprave na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti. V čase uzávierky tohto 
dokumentu táto správa ešte čakala na prijatie vo výbore a následné preskúmanie a hlasovanie 
v pléne.

Okrem tejto správy prijal Európsky parlament počas svojho volebného obdobia sériu zmien 
týkajúcich sa osobitnejších aspektov rokovacieho poriadku. Prijal napríklad článok týkajúci sa 
opráv, ktorého formulácia umožňuje pokryť všetky druhy chýb, či už lingvistických, 
týkajúcich sa podstaty, ktoré vznikli počas legislatívneho alebo nelegislatívneho postupu alebo 
počas skúmania medziinštitucionálnej dohody (správa Richarda Corbetta). V inej správe 
(správa Gérarda Onestu) Európsky parlament zmenil pravidlá správania sa svojich 
poslancov tak, aby zabránil niektorým extrémnym formám verejného prejavu priamo 
v Parlamente, ktoré môžu viesť k nelichotivej parlamentnej diskusii (najmä verbálne 
interpelácie, hádky...); no bez toho, aby poškodil slobodu prejavu v Parlamente či prípadnú 
živú diskusiu v Parlamente. Články 3 a 4 o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca 
a trvaní parlamentného mandátu boli prispôsobené (správa Pahora Boruta) v dôsledku
zmien a doplnení aktu z 20. septembra 1976 a aby spresnili ustanovenia povoľujúce 
Parlamentu reagovať na možné prípady zjavnej nezlučiteľnosti tak, aby sa mohol schádzať 
v plnom počte od ustanovujúceho zasadania. Požiadavky zjednodušenia právnych 
predpisov Spoločenstva priviedli Európsky parlament k tomu, (správa Marie-Line 
Reynaudovej) aby zmenil článok 80 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka kodifikácie právnych 
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predpisov Spoločenstva a aby vložil nový článok, ktorý určuje postup skúmania návrhov na 
prepracovanie. Tieto zmeny konkretizujú politickú vôľu Parlamentu vo väčšej miere sa 
podieľať na úsilí opäť spustiť proces zjednodušenia v rámci iniciatívy „lepšej tvorby práva“. 
Pri revízii (správa Inga Friedricha) článku 139 rokovacieho poriadku Európsky parlament 
predĺžil až do konca volebného obdobia výnimočné opatrenia týkajúce sa dostupnosti 
(dostatočného počtu) tlmočníkov a prekladateľov všetkých úradných jazykov Európskej únie. 
Parlament potvrdil, že politika úplnej viacjazyčnosti ostáva základným cieľom Únie a 
v zásade aj pravidlom, ktoré sa bude v Parlamente uplatňovať. Zmena a doplnenie článku 201 
ods. 1 má za cieľ umožniť predsedom výborov poradiť sa s príslušným výborom v prípade, že 
majú pochybnosti o uplatnení alebo interpretácii rokovacieho poriadku (správa Richarda 
Corbetta). Európsky parlament zmenil rokovací poriadok s ohľadom na Štatút poslancov, 
ktorý nadobudne účinnosť v roku 2009 (správa Inga Friedricha). Od tohto dátumu sa predpisy 
určujúce úhrady a príspevky poslancom Európskeho parlamentu budú zakladať na článkoch 9 
až 23 a na článkoch 27 a 28 Štatútu poslancov a nie na práve Parlamentu určovať pravidlá 
vnútornej organizácie. Druhá séria zmien sa týka možnosti jednotlivých poslancov podať 
návrh aktu Spoločenstva v rámci práva na iniciatívu Parlamentu. Návrh sa tak predloží 
predsedníctvu Parlamentu, ktoré ho postúpi na preskúmanie príslušnému výboru, ktorý 
rozhodne o jeho ďalšom pokračovaní. Procesné zmeny sa budú týkať aj prekladov 
doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov a do prílohy k rokovaciemu poriadku sa vloží nový 
bod týkajúci sa „konfliktu osobných záujmov“. Článok 29, ktorý určuje zloženie politických 
skupín, bol zmenený a doplnený (správa Richarda Corbetta) tak, aby zdôraznil minimálnu 
hranicu 25 poslancov zastupujúcich minimálne štvrtinu členských štátov potrebnú na
založenie skupiny. Ak počet poslancov v tejto skupine spadne pod túto hranicu, predseda 
môže napriek tomu povoliť jej existenciu až do ďalšej ústavnej schôdze, ak skupina zastupuje 
minimálne jednu pätinu členských štátov a existuje viac ako jeden rok. Zmena článku 47 
rokovacieho poriadku má za cieľ spresniť podmienky spolupráce medzi viacerými 
pridruženými výbormi na tom istom akte (správa Richarda Corbetta). Predseda, spravodajca 
a spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko by mali spolu určiť časti textu týkajúce sa 
ich výlučnej právomoci a mali by stanoviť presné podmienky ich spolupráce tak, aby 
gestorský výbor mohol prijímať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pridruženého výboru bez 
hlasovania, ak sú v pôsobnosti pridruženého výboru.. Nakoniec, v prípade zmierovacieho 
postupu musia byť do delegácie Parlamentu začlenení všetci spravodajcovia výborov
požiadaných o stanovisko z každého pridruženého výboru. Symboly Únie (zástava, hymna, 
heslo, Deň Európy 9. mája) už viac ako tridsať rokov používajú všetky európske inštitúcie 
a boli oficiálne prijaté Európskou radou v roku 1985. Preto je logické, že odvtedy Európsky 
parlament dopĺňa nariadenie (správa Carlosa Carnera Gonzaleza) tak, aby spresňoval 
podmienky ich použitia Európskym Parlamentom. Základné zmeny obsiahnuté v rozhodnutí 
o činnosti pléna a iniciatívnych správach (správa Richarda Corbetta) vyplývajú z návrhov 
pracovnej skupiny poverenej parlamentnou reformou. Majú väčšinou technický charakter 
a týkajú sa: reformy postupov týkajúcich sa písomných otázok Rade alebo Komisii, zavedenia 
nového článku týkajúceho sa krátkeho predstavenia správy, pre ktorú nie je potrebná hlbšia 
diskusia, väčšieho zviditeľnenia Parlamentu v diskusiách a zmeny a doplnenia článkov 
týkajúcich sa iniciatívnych správ.

Európsky parlament tiež prijal viacero rozhodnutí o výklade znenia rokovacieho poriadku 
o tajnom hlasovaní (správa Marie-Line Reynaudovej), o vyriešení konfliktov právomocí
týkajúcich sa najmä nelegislatívnych postupov (správa Inga Friedricha), odvolaní sa na 
rokovací poriadok (Jo Leinen), písomných vyhláseniach (správa Richarda Corbetta), konaní 
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pred Súdnym dvorom (správa Costasa Botopoula), funkciách predsedu (správa Jo Leinena), 
predsedníctve výborov (správa Maura Zaniho), pôsobnosti výborov (Jo Leinena), 
uznášaniaschopnosti (správa Jo Leinena), pridružených výboroch a o postupe súhlasu (správa 
Jo Leinena).
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3. Ústavné veci
A. Zmluvy a medzivládna konferencia

aa. Ústavná zmluva
- Uznesenie Európskeho parlamentu z 14. októbra 2004 o postupoch pri 

ratifikácii Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu a o komunikačnej 
stratégii pre uvedenú zmluvu
(B6-0067/2004) 22

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave 
pre Európu (2004/2129(INI)) - Správa Íñigo Méndez De Vigu - Richarda 
Corbetta 23

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 o inštitucionálnych 
aspektoch Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť 
(B6-0320/2005) 30

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2006 o období reflexie: 
štruktúra, témy a kontext hodnotenia diskusie o Európskej únii 
(2005/2146(INI)) – Správa Andrewa Duffa / Johannesa Voggenhubera 32

- Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v 
období reflexie a analýza budúcnosti Európy 
(B6-0327/2006) 38
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a jej uplatňovanie

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej 
konferencie (MVK): oznámenie Európskeho parlamentu (článok 48 
Zmluvy o EÚ (2007/0808(CNS)) - Správa Jo Leinena 60

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o Lisabonskej 
zmluve (2007/2286(INI)) - Správa Richarda Corbetta / Íñiga Méndeza De Vigu 64

- Správa o novej úlohe a kompetenciách Parlamentu pri vykonávaní 
Lisabonskej zmluvy (2008/2063(INI)) - Správa Jo Leinena 72

- Správa o vývoji vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi v rámci Lisabonskej zmluvy (2008/2120(INI)) - Správa Elmara 
Broka 82

- Správa o vplyve Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej 
rovnováhy Európskej únie (2008/2073(INI)) - Správa Jeana-Luca Dehaenea 89

- Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pokračovaní procesu ratifikácie 
Lisabonskej zmluvy (AFCO/6/68955) 102
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B. Vzťahy s ostatnými inštitúciami

ba. Európska komisia

Rámcová dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 o revízii rámcovej 
dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 
(2005/2076(ACI)) - Správa Jo Leinena 104

Error! Bookmark not defined.Usmernenia na schválenie Európskej komisie

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o pokynoch na 
schválenie Európskej Komisie (2005/2024(INI)) - Správa Andrewa Duffa 118

Návrhy právnych predpisov v legislatívnom procese

- Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2006 o výsledku skríningu 
návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese (2005/2214(INI)) -
Správa Sylvia-Yvonne Kaufmann 121

Spolurozhodovací postup

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22 mája 2007 o prijatí Spoločného 
vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup 
(2005/2125(ACI)) - Správa Jo Leinena 126

Príloha: Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre 
spolurozhodovací postup (článok 251 Zmluvy o ES) 128
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Vykonávacie právomoci Komisie (Komitológia)

- Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júla 2006 o návrhu 
rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, 
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu (2002/0298(CNS)) - Správa Richarda Corbetta 134

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o uzatvorení 
Medziinštitucionálnej dohody formou spoločného vyhlásenia o návrhu 
rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, 
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu (nový regulačný postup s kontrolou) 
(2006/2152(ACI)) - Správa Richarda Corbetta 135

Príloha: Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 137

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o uzavretí 
Medziinštitucionálnej dohody medzi Európsky parlamentom a Komisiou o 
postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES 
(2008/2002(ACI)) - Správa Monicy Frassoniovej 140

Príloha: Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, 
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného 
rozhodnutím 2006/512/ES 143

bb. Ostatné inštitúcie

Ombudsman

Error! Bookmark not defined.
Úrad pre publikácie

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu 
rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, 
Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 
Výboru regiónov o organizácii a fungovaní Úradu pre publikácie Európskej 
únie (2008/2164(ACI)) - Správa Hanne Dahlovej 152

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, 
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Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru a Výboru regiónov 154

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o návrhu Komisie 
o Medziinštitucionálnej dohode o operačnom rámci pre európske regulačné 
agentúry (B6-0634/2005) 164

- Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o stratégii budúceho 
uplatnenia inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr 
(2008/2103(INI)) - Správa Georgiosa Papastamkosa 167

bc. Politika pre komunikáciu

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o schválení 
spoločného vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve“ 
(2007/2222(ACI))- Správa Jo Leinena (Dočasné vydanie) 176

Komunikovanie o Európe v partnerstve 178

bd. Rozpočtová disciplína a finančné hospodárenie

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2006 o uzatvorení 
Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení - 2006/2028(ACI)) - Správa Sérgia Sousu Pintu 180

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu zmeny 
medziinštitucionálnej dohody zo 17 mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení (2008/2320(ACI)) - Správa Jo Leinena 207

Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o 
rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 208

C. Inštitucionálne aspekty spojené s rozširovaním
- Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006 o 

inštitucionálnych aspektoch schopnosti Európskej únie integrovať nové 
členské štáty (2006/2226(INI)) - Správa Alexandra Stubba 209
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 14. októbra 2004 o postupoch pri ratifikácii Zmluvy 
zakladajúcej Ústavu pre Európu a o komunikačnej stratégii pre uvedenú zmluvu (B6-
0067/2004)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu, s ktorým súhlasili hlavy štátov 
alebo vlád členských štátov Európskej únie 18. júna 20041 na medzivládnej konferencii, a ktorý 
sa má podpísať 29. októbra 2004 v Ríme,

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohoda dosiahnutá 18. júna 2004 má historický význam a predstavuje prvý závažný 
politický akt rozšírenej Európskej únie tým, že kladie základy obnovenej únie, založenej na 
zvýšenej miere demokracie, transparentnosti a účinnosti,

B. keďže v roku 2005 uplynie 60 rokov od skončenia druhej svetovej vojny a 16 rokov od 
ukončenia rozdelenia Európy, na väčšine nášho kontinentu vládne mier a poriadok, založený na 
čoraz užšej hospodárskej a politickej integrácii, ktorej hnacou silou boli a sú postupne 
rozširované Európske spoločenstvá a následne únia,

C. keďže ústava by sa mala čo najzrozumiteľnejšie prezentovať občanom, jasne vyzdvihujúc 
prvky, ktoré sú už v platnosti a zdôrazňujúc nové ustanovenia,

1. Vydá stanovisko k návrhu ústavnej zmluvy čo najskôr po jeho podpísaní;

2. Vyzýva Radu, aby navrhla koordinovaný prístup k časovému rozvrhnutiu vnútroštátnych 
postupov pri ratifikácii a aby poskytla svoje skúsenosti v otázke kontrolných právomocí 
Parlamentu a vedenia predreferendovej kampane;

3. Navrhuje, že obdobie od 5. do 8. mája by sa mohlo určiť ako vhodné obdobie pre niektoré 
členské štáty na uskutočnenie referenda o ústavnej zmluve, pretože toto obdobie by malo 
symbolickú hodnotu pre mier na našom kontinente aj pre európsku integráciu;

4. Navrhuje, aby sa ratifikačný proces vo všetkých členských štátoch skončil do júna 2006;

5. Považuje za dôležité podporiť európsky rozmer vnútroštátnych postupov pri ratifikácii, aby sa 
zvýšilo spoločné vedomie občianskej spoločnosti v celej únii;

6. Vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali náležitú stratégiu vedenia kampane a komunikačnú 
stratégiu a vyhlasuje svoju vôľu prispieť k vytvoreniu tejto stratégie;

7. Poveruje predsedu Európskeho parlamentu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov.

                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu 
(2004/2129(INI)) - Správa Íñigo Méndez De Vigu - Richarda Corbetta

Európsky parlament,

so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu (ďalej ako „ústava“);

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
zmenenú a doplnenú Jednotným európskym aktom a Maastrichtskou zmluvou, Amsterdamskou 
zmluvou a zmluvou z Nice; 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie1,

– so zreteľom na vyhlásenie Európskej rady z Laekenu2,

– so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu3 pripravujúce pôdu pre Ústavu pre Európu;

– so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu1, ktoré stanovovali prípravné opatrenia pre 

                                               
1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Európska rada v Laekene, Laekenské vyhlásenie o budúcnosti Únie, SN 273/01, 15. 12. 2001.
3 Uznesenie zo 14. 2. 1984 o návrhu Zmluvy o založení Európskej únie - Ú. v. ES C 77, 19.3.1984, s. 5, 

spravodajca:
Altiero Spinelli, 1-1200/1983.
Uznesenie z 11. 7. 1990 o usmerneniach Európskeho parlamentu pre návrh ústavy pre Európsku úniu -
Ú. v. ES C 231, 17.9.1990, s. 91, spravodajca:
Emilio Colombo, A3-0165/1990.
Uznesenie z 12. 12. 1990 o ústavnom základe Európskej únie - Ú. v. ES C 19, 28.1.1991, s. 65, 
spravodajca: Emilio Colombo, A3-0165/1990.
Uznesenie z 10. 12. 1994 o Ústave Európskej únie - Ú. v. ES C 61, 28.1.1991, s. 155, spravodajca:
Fernand Herman, A3-0064/1994.
Uznesenie z 25. 10. 2000 o konštitucionalizácii zmlúv - Ú. v. ES C 197, 12.7.2001, s. 186, spravodajca:
Olivier Duhamel, A5-0289/2000.
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predošlé medzivládne konferencie a uznesenia5 Európskeho parlamentu, ktoré obsahovali 
hodnotenie ich výsledkov;

– so zreteľom na návrh Zmluvy o Ústave pre Európu, prijatej na základe konsenzu Európskym 
konventom v dňoch 13. júna a 10. júla 2003, ako aj na uznesenia Európskeho parlamentu6, ktoré 
stanovovali prípravné opatrenia a hodnotenie práce konventu;

– so zreteľom na stanoviská k ústave, ktoré predložili Výbor regiónov7 17. novembra 2004 a 
Európsky hospodársky a sociálny výbor8 28. októbra 2004 na žiadosť Európskeho parlamentu9,

– so zreteľom na názory predstaviteľov regionálnych združení, sociálnych partnerov a platforiem 
občianskej spoločnosti počas verejného vypočutia, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2004,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre 

                                                                                                                                                           
1 Uznesenie zo 14. 3. 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre 

Európsku úniu - Ú. v. ES C 96, 17.4.1990, s. 114, spravodajca: David Martin, A3-0047/1990.
Uznesenie z 11. 7. 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre 
Európsku úniu - Ú. v. ES C 231, 17.9.1990, s. 97, spravodajca: David Martin, A3-0166/1990.
Uznesenie z 22. 11. 1990 o medzivládnej konferencii v rámci stratégie Európskeho parlamentu pre 
Európsku úniu - Ú. v. ES C 324, 24.12.1990, s. 219, spravodajca: David Martin, A3-0270/1990.
Uznesenie z 22. 11. 1990, v ktorom sa uvádza stanovisko EP k zvolaniu medzivládnej konferencie o 
hospodárskej a menovej únii a o politickej únii - Ú. v. ES C 324, 24.12.1990, s. 238, spravodajca: David 
Martin, A3-0281/1990.
Uznesenie zo 17. 5. 1995 o fungovaní Zmluvy o Európskej únii v perspektíve medzivládnej konferencie 
v roku 1996 - Uskutočňovanie a rozvoj únie - Ú. v. ES C 151, 19.6.1995, s. 56. spravodajcovia: Jean-
Louis Bourlanges a David Martin, A4-0102/1995.
Uznesenie z 13. 3. 1996 obsahujúce (i) stanovisko Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej 
konferencie, (ii) hodnotenie prác diskusnej skupiny a upresnenie politických priorít Európskeho 
parlamentu so zreteľom na medzivládnu konferenciu - Ú. v. ES C 96, 1.4.1996, s. 77, spravodajcovia:
Raymonde Dury a Hanja Maij-Weggen, A4-0068/1996.
Uznesenie z 18. 11. 1999 o príprave reformy zmlúv a ďalšej medzivládnej konferencie - Ú. v. ES C 189, 
7.7.2000, s. 222, spravodajcovia: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen, A5-0058/1999.
Uznesenie z 3. 2. 2000 o zvolaní medzivládnej konferencie - Ú. v. ES C 309, 27.10.2000, s. 85., 
spravodajcovia: Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen, A5-0018/2000.
Uznesenie zo 16. 3. 2000 o predložení návrhu Charty základných práv Európskej únie - Ú. v. ES C 377, 
29.12.2000, s. 329., spravodajcovia: Andrew Duff a Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000.
Uznesenie z 13. 4. 2000 obsahujúce návrhy Európskeho parlamentu na medzinárodnú konferenciu -
Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 409, spravodajcovia:
Giorgos Dimitrakopoulos a Jo Leinen, A5-0086/2000.

5 Uznesenie zo 16. 1. 1986 o stanovisku Európskeho parlamentu k Jednotnému aktu schválenému na 
medzivládnej konferencii, ktorá sa konala 16. a 17. decembra 1985 - Ú. v. ES C 36, 17.2.1986, s. 144, 
spravodajca:

6 Uznesenie z 29. 11. 2001 o ústavnom procese a budúcnosti Únie - Ú. v. ES C 153, 27.6.2002, s. 310, 
spravodajcovia:

7 Výbor regiónov 354/2003 konečná verzia, zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
8 Európsky hospodársky a sociálny výbor 1416/2004, zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
9 P6_PV(2004)09-14
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rozpočtovú kontrolu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výbor pre 
regionálny rozvoj, Výbor pre poľnohospodárstvo, Výbor pre rybolov, Výbor pre právne veci, 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a domáce veci a Výbor pre petície (A6-
0070/2004),

keďže:

A. sa Európskej únii počas svojej histórie podarilo vytvoriť neustále sa rozširujúci priestor slobody 
a mieru, prosperity, spravodlivosti a bezpečnosti,

B. ústava konsoliduje dosiahnuté prínosy a prináša inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie a 
rozvíjanie schopnosti Únie, pozostávajúcej z 25-tich a teoreticky viacerých členských štátov, 
konať účinne na vnútornej, vonkajšej úrovni,

C. úsilie vytvoriť ústavu uvedenú do praxe Európskym parlamentom od jeho prvých priamych 
volieb bolo korunované úspechom Konventu, ktorý pripravil návrh prostredníctvom 
demokratickej, reprezentatívnej a transparentnej metódy, ktorá v plnom rozsahu preukázala 
svoju účinnosť a ktorá zohľadnila úlohu občanov Európy, čoho výsledkom bol konsenzus, ktorý 
medzivládna konferencia v podstate vôbec nezmenila,

D. ústava, ako kompromis, ktorý museli prijať všetky členské štáty, nevyhnutne vynechala niektoré 
návrhy, konkrétne návrhy Európskeho parlamentu alebo Konventu, ktoré by podľa ich autorov 
priniesli ďalšie zlepšenia v rámci Únie, z ktorých mnohé sa budú môcť uskutočniť aj v 
budúcnosti,

E. súhlas vlád každého jedného členského štátu Únie s ústavou dokazuje, že všetky zvolené vlády 
členských štátov zastávajú názor, že tento kompromis je základom, z ktorého budú vychádzať v 
budúcnosti, a ktorý bude vyžadovať, aby každá z nich preukázala čo najväčšiu politickú snahu o 
zabezpečenie ratifikácie do 1. novembra 2006,

F. ústava bola predmetom kritiky v rámci verejnej diskusie, ktorá neodzrkadľuje skutočný obsah a 
právne dôsledky jej ustanovení, pokiaľ ústava nebude viesť k vytvoreniu centralizovaného 
superštátu, viac posilní ako oslabí sociálne rozmer Únie a nebude prehliadať historické a 
duchovné korene Európy, keďže sa odvoláva na svoje kultúrne, náboženské a humanistické 
dedičstvo,

1. sa domnieva, že z celkového hľadiska je ústava dobrým kompromisom a významným posunom 
v rámci existujúcich zmlúv, ktorý, keď sa začne uplatňovať, bude predstavovať viditeľný prínos 
pre občanov (a Európsky parlament a národné parlamenty ako ich demokratické zastúpenie), 
ako aj členské štáty (vrátane ich regionálnych a miestnych úradov) a zefektívni fungovanie 
orgánov Európskej únie a tým aj Únie ako celku;

Väčšia prehľadnosť v súvislosti s poslaním a cieľmi Únie

2. víta skutočnosť, že ústava poskytuje občanom jasnejší pohľad na poslanie a ciele Únie a na 
vzťahy medzi Úniou a členskými štátmi, pretože:

(a) zložitý súbor zmlúv Európskej únie bude nahradený jediným, čitateľnejším dokumentom, ktorý 
do detailov popisuje ciele Únie, jej právomoci a ich obmedzenia, jej nástroje politiky a jej 
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orgány;

(b) sa zdôrazňuje dvojitá legitímnosť Únie a objasňuje sa, že Európska únia je úniou štátov a 
občanov;

(c) rozsah hodnôt, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty a tvoria základ Únie a ktoré vytvárajú 
silné spojenie medzi občanmi Únie, sa stal jednoznačným a širším;

(d) boli objasnené a lepšie definované ciele Únie, ako aj princípy, ktoré Únia uplatňuje v rámci 
svojich činností a vzťahov s členskými štátmi;

(e) hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sa opätovne potvrdzuje ako cieľ Únie;

(f) vznikli nové ustanovenia všeobecnej platnosti, ktoré sa týkajú vysokej úrovne zamestnanosti, 
podpory rovnosti medzi ženami a mužmi, odstránenia všetkých druhov diskriminácie, boja proti 
sociálnemu vylúčeniu a podpory sociálnej spravodlivosti, sociálnej ochrany, vysokej úrovne 
školstva, vzdelávania a zdravotníctva, ochrany spotrebiteľa, podpory trvalo udržateľného 
rozvoja a rešpektovania služieb všeobecného záujmu;

(g) nejasné rozlíšenie pojmov „Európske spoločenstvo“ a „Európska Únia“ sa skončí, pretože 
Európska únia sa stane jedinou právnou entitou a štruktúrou;

(h) sa zjednodušia európske právne akty a s nimi súvisiaca terminológia, ktorá obsahuje 
zrozumiteľnejšie pojmy: „európske zákony“ a „európske rámcové zákony“ nahrádzajú súčasné 
rozličné druhy aktov (smernice, nariadenia, rozhodnutia, rámcové rozhodnutia atď.);

(i) poskytuje záruku, že Únia sa nikdy nestane centralizovaným všemocným „superštátom“:

 - silný dôraz na decentralizáciu vlastnú pre „jednotnosť v rozmanitosti“,

 - povinnosť „rešpektovať národné identity členských štátov, ktoré sú súčasťou ich 
základných štruktúr, politických a ústavných, vrátane regionálnej a miestnej 
samosprávy“,

 - princípy delegovaných právomocí (pričom Únia má len tie právomoci, ktoré jej 
členské štáty udelia), subsidiarita a proporcionalita,

 - účasť členských štátov v systéme rozhodovania Únie a pri schvaľovaní jeho zmien;
(j) začlenenie symbolov Únie do ústavy zvýši povedomie občanov o orgánoch Únie a ich činnosti;

(k) klauzula solidarity medzi členskými štátmi spôsobí, že občania budú očakávať, že v prípade 
teroristického útoku, prírodnej alebo ľuďmi spôsobenej katastrofy dostanú podporu všetkých 
štátov Únie;

Väčšia účinnosť a posilnená úloha vo svete

3. víta skutočnosť, že v čase nadobudnutia platnosti ústavy budú orgány Únie schopné vykonávať 
svoje úlohy účinnejšie najmä preto, že:
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(a) rozsah oblastí, na ktoré sa vzťahuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou namiesto 
jednohlasného hlasovania v Rade, sa výrazne rozšíri, čo je nevyhnutné na to, aby sa predišlo 
zablokovaniu rozhodovania v únii s 25 a viac národmi;

(b) šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Európskej rady sa zmení na dva a polročné;

(c) od roku 2004 sa zníži počet členov Komisie na základe rovnoprávnej rotácie medzi 
členskými štátmi;

(d) dôjde k významnému zviditeľneniu Únie a posilneniu jej možností ako celosvetového 
hráča:

 - post vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú politiku a post komisára 
pre vonkajšie vzťahy, ktoré sa prekrývajú a spôsobujú zmätok, sa zlúčia do jedného 
postu európskeho „ministra zahraničných vecí“, ktorý bude podpredsedom Komisie a 
predsedom Rady pre zahraničné záležitosti a ktorý bude schopný zastupovať Úniu v 
oblastiach, v ktorých Únia zastáva spoločné stanovisko,

 - vznikne samostatná zahraničná služba, za ktorú bude zodpovedný minister 
zahraničných vecí,

 - pridelenie štatútu právnickej osoby, ktorý doteraz malo Európske spoločenstvo, 
posilní postavenie Únie v medzinárodných vzťahoch a jej možnosť byť zmluvnou 
stranou v medzinárodných dohodách,

 - posilní sa schopnosť Únie rozvíjať spoločné štruktúry v oblasti obrannej a 
bezpečnostnej politiky, pričom bude zabezpečená flexibilita, ktorá je nevyhnutná pre 
zohľadnenie rôznych prístupov členských štátov k týmto otázkam;

(e) obmedzí sa súbor legislatívnych nástrojov Únie, ako aj počet postupov na prijímanie 
zákonov; vyjasňuje sa rozdiel medzi nástrojmi zákonodarnej a výkonnej moci;

(f) činnosť v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa bude riadiť účinnejšími postupmi, 
ktoré sľubujú viditeľný pokrok v otázkach spravodlivosti, bezpečnosti a prisťahovalectva;

(g) v mnohých iných oblastiach sa zjednoduší uplatňovanie úspešnej metódy Spoločenstva 
ihneď po tom, ako vznikne politická vôľa na takéto kroky;

(h) vznikne väčší priestor na flexibilné dohody pre prípady, ak nie sú všetky štáty ochotné 
alebo schopné súčasne uplatňovať určité politiky;

Väčšia demokratická zodpovednosť

4. víta skutočnosť, že občania budú mať väčšiu kontrolu nad činnosťou Európskej únie 
prostredníctvom zvýšenej demokratickej zodpovednosti, najmä vďaka týmto zlepšeniam:

(a) prijímanie všetkých zákonov Európskej únie bude podliehať skúmaniu v národných 
parlamentoch a, až na niekoľko výnimiek, dvojitému schváleniu národnými vládami (v 
Rade Európskej únie) a priamo voleným Európskym parlamentom. V žiadnej nadnárodnej 
alebo medzinárodnej štruktúre neexistuje takáto úroveň parlamentnej kontroly;
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(b)  národné parlamenty dostanú všetky návrhy Európskej únie v dostatočnom časovom 
predstihu, aby ich mohli prediskutovať so svojimi ministrami pred zasadaniami Rady a 
budú mať tiež právo nesúhlasiť s návrhom zákona, ak zastávajú názor, že prekračuje práva 
Európskej únie;

(c) Európsky parlament bude mať rovnocenné postavenie ako Rada pri rozhodovaní o 
legislatíve Únie;

(d) predsedu Komisie bude voliť Európsky parlament, čím sa vytvorí spojenie s výsledkami 
volieb do Európskeho parlamentu;

(e) minister zahraničných vecí, menovaný Európskou radou po dohode s predsedom Komisie, 
sa bude zodpovedať Európskemu parlamentu a Európskej rade;

(f) nový rozpočtový postup bude vyžadovať súhlas Rady a Európskeho parlamentu v 
súvislosti so všetkými výdavkami Európskej únie bez výnimky, čím sa dostanú všetky 
výdavky pod plnú demokratickú kontrolu;

(g) výkon delegovaných zákonodarných právomocí Komisiou sa bude riadiť novým systémom 
kontroly Európskeho parlamentu a Rady, ktorý týmto dvom inštitúciám umožní odvolať 
rozhodnutia Komisie, s ktorými nesúhlasia;

(h) agentúry, konkrétne Europol, budú podliehať väčšej parlamentnej kontrole;

(i) schôdze Rady budú počas rozpravy a schvaľovania zákonov Únie verejné;

(j) úloha Výboru regiónov je posilnená;

(k) pokiaľ ide o budúce revízie ústavy, aj Európsky parlament bude mať právomoc predkladať 
návrhy, pričom skúmanie navrhovaných zmien sa uskutoční v rámci konventu, ak 
Parlament nestanoví, že to nie je potrebné;

Väčšie práva pre občanov

5. víta skutočnosť, že sa v dôsledku týchto zlepšení posilnia práva občanov:

(a) začlenenie Charty základných práv EÚ do druhej časti ústavy, čo znamená, že všetky 
ustanovenia práva Európskej únie a všetky činnosti orgánov Európskej únie, ktoré sú 
založené na práve EÚ, musia vyhovovať týmto normám; 

(b) Únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právach, čím Únia bude podliehať 
rovnakej vonkajšej kontrole ako jej členské štáty;

(c) nové ustanovenia umožnia účasť občanov, sociálnych partnerov, reprezentatívnych 
združení a občianskej spoločnosti na rokovaniach Únie;

(d) zavedenie európskej občianskej iniciatívy, ktorá umožní občanom predkladať návrhy v 
oblastiach v prípade, ak sa domnievajú, že na uplatňovanie ústavy je potrebný právny akt 
Únie;
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(e) jednotlivci budú mať lepšie možnosti na obhajobu svojich práv na súdoch Európskej únie;

Závery

6. podporuje Zmluvu o Ústave pre Európu a bezvýhradne podporuje jej ratifikáciu;

7. verí, že táto Komisia predloží stabilný a trvalý rámec pre budúci rozvoj Európskej únie, ktorý 
umožní ďalšie rozšírenie a v prípade potreby poskytne mechanizmy na jej úpravu;

8. dúfa, že všetky členské štáty Európskej únie budú schopné ratifikovať ústavu do polovice roku 
2006;

9. opakovane žiada, aby sa vyvinulo maximálne úsilie s cieľom jasne a objektívne informovať 
občanov EÚ o obsahu ústavy; preto vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby pri 
informovaní občanov o obsahu Zmluvy o Ústave pre Európu (v plnom alebo skrátenom znení) 
jasne rozlíšili časti ústavy, ktoré už platia v rámci existujúcich zmlúv a nové ustanovenia ústavy 
s cieľom poučenia verejnosti a vyjasnenia obsahu diskusie;

10. poveruje predsedu, aby toto uznesenie a správu Výboru pre ústavné veci postúpil národným 
parlamentom členských štátov, Rade, Európskej komisii a bývalým členom Konventu o 
budúcnosti Európy a zabezpečil, že oddelenia Parlamentu, vrátane jeho externých kancelárií, 
poskytnú podrobné informácie o ústave a stanovisku Parlamentu k ústave;

o

o o

11. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a správu Výboru pre ústavné veci postúpil
národným parlamentom členských štátov, Rade, Komisii a bývalým členom Európskeho konventu a 
aby zabezpečil, že oddelenia Parlamentu, vrátane jeho externých kancelárií, poskytnú podrobné 
informácie o ústave a stanovisku Parlamentu k ústave.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 o inštitucionálnych aspektoch Európskeho 
útvaru pre vonkajšiu činnosť (B6-0320/2005)

Európsky parlament,

- – so zreteľom na vyhlásenie č. 24 konferencie predstaviteľov vlád členských štátov o článku 
III-296 Zmluvy o Ústave pre Európu, v prílohe k záverečnému aktu Medzivládnej konferencie 
o Zmluve o Ústave pre Európu, z 29. októbra 20041,

- so zreteľom na závery Európskej rady zo 16. a 17. decembra 2004, najmä body 71 - 73,

- – so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu a najmä na 
článok 3 písm. d)2,

- – so zreteľom na vypočutie, ktoré uskutočnil Výbor pre ústavné veci 15. marca 2005,

- – so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie položenú Komisii o inštitucionálnych aspektoch 
„Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť“, ktorú predložil Výbor pre ústavné veci (Dok. O-
0054/05),

- – so zreteľom na vysvetlenie v mene Komisie ako odpovede na otázku v rámci schôdze, ktorá 
sa konala 11. mája 2005 a nadväzujúcu rozpravu,

- – so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže spôsob organizácie budúceho Európskeho útvaru pre vonkajšiu činnosť (EÚVČ) má 
veľmi veľký význam pre úspech plánu vytvoriť súdržnejšie, viditeľnejšie a efektívnejšie 
vonkajšie vzťahy Únie,

B. keďže generálny tajomník Rady a vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku a Komisia predložia spolu na zasadnutí Európskej rady v júni 2005 
správu o pokroku pri zriaďovaní EÚVČ,

C. keďže je potrebné, aby sa Európsky parlament a Komisia včas dohodli na základných otázkach 
spôsobu organizácie EÚVČ,

1. pripomína Komisii, že rozhodnúť o zriadení EÚVČ je možné len s jej súhlasom a vyzýva 
Komisiu, aby sa v rámci prípravných prác týkajúcich sa EÚVČ celou silou zasadzovala za 
zachovanie a ďalší rozvoj modelu Spoločenstva pre oblasť vonkajších vzťahov Únie,

2. je presvedčený, že na dosiahnutie tohto cieľa sa musí EÚVČ začleniť vzhľadom na organizáciu 
a rozpočet do organizačnej štruktúry Komisie, pričom riadiace právomoci ministra 
zahraničných vecí, ktorý je aj podpredsedom Komisie, zabezpečia viazanosť útvaru, 
vyplývajúcu z ústavy, na rozhodnutia Rady v oblasti „klasickej“ vonkajšej politiky (SZBP a 

                                               
1 Ú. v. EÚ C, 16.12.2004, s. 420
2 Prijaté texty, P6_TA(2005)0004.
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SZOP) a podriadenosť rozhodnutiam kolégia Komisie v oblasti vonkajších vzťahov 
Spoločenstva,

3. vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcich návrhov trvala v súlade so zmyslom a účelom 
ustanovení ústavy a charakterom rokovaní Konventu o ústave na dodržaní týchto zásad:

a) personál EÚVČ by mali tvoriť úradníci Komisie, sekretariátu Rady a národných 
diplomatických služieb, pričom ich počet a vzájomný pomer by mal byť vyrovnaný;

b) spôsob organizácie EÚVČ by mal zaručiť jednotné vystupovanie Únie v rámci 
vonkajších vzťahov; predovšetkým sa musia stať súčasťou EÚVČ oddelenia, ktoré majú 
na starosti otázky SZBP v užšom zmysle a úradníci, ktorí zastávajú vedúce funkcie v 
delegáciách;

c) nie je potrebné zobrať všetkým generálnym riaditeľstvám Komisie právomoci týkajúce 
sa vonkajších vzťahov; správa o pokroku predložená Európskej rade by mala byť 
vzhľadom na dotknuté oblasti témou na diskusiu pre príslušné oddelenia (napr. 
generálne riaditeľstvá pre obchod, rozvoj, rozširovanie, Úrad pre spoluprácu Europaid, 
Úrad pre humanitárnu pomoc, oddelenia Generálneho riaditeľstva pre hospodárstvo a 
financie, ktorých sa vec dotýka);

d) delegácie Komisie a styčné úrady Rady v tretích krajinách by sa mali zlúčiť do 
„veľvyslanectiev Únie“ a mali by podliehať vedeniu úradníkov EÚVČ. Títo by ďalej 
mali podliehať dozoru ministra zahraničných vecí, z administratívneho hľadiska by však 
mali byť integrovaní do organizačnej štruktúry Komisie, čo nevylučuje, aby sa odborní 
referenti delegácií vysielali z iných generálnych riaditeľstiev Komisie alebo Parlamentu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy 
a kontext hodnotenia diskusie o Európskej únii (2005/2146(INI)) – Správa Andrewa Duffa / 
Johannesa Voggenhubera

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu z Nice,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave 
pre Európu1,

– so zreteľom na Vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád členských štátov Európskej únie 
z 18. júna 2005 o ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu na zasadaní Európskej rady v dňoch 
16. - 17. júna 2005,

– so zreteľom na Zmluvu týkajúcu sa pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej 
únie,

– so zreteľom na stanoviská k obdobiu reflexie, ktoré predložili Výbor Regiónov 13. októbra
20052 a Európsky hospodársky a sociálny výbor 26. októbra 20053 na žiadosť Európskeho 
parlamentu4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, 
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien 
a rovnosť pohlaví (A6-0414/2005),

Keďže

A. hlavy štátov a predsedovia vlád dvadsiatich piatich členských štátov Európskej únie podpísali 
Zmluvu o Ústave pre Európu dňa 29. októbra 2004 a Európska rada ju vo svojom vyhlásení 
z 18. júna 2005 znovu potvrdila,

B Ústavu vypracoval Európsky konvent, ktorý v porovnaní s predchádzajúcimi postupmi na 
prípravu nových zmlúv dosiahol novú úroveň otvorenosti, plurality a demokratickej legitimity,

                                               
1 Ú. v. ES 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Výbor regiónov 250/2005 konečná verzia, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku
3 SV/025 - Európsky hospodársky a sociálny výbor 1249/2005, zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku
4 P6_PV(2005)09-06, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku
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C Európsky parlament podporil Ústavu viac ako dvojtretinovou väčšinou ako „uspokojivý 
kompromis a výrazné zlepšenie existujúcich zmlúv... [ktorý] poskytne stabilný a trvalý rámec 
pre budúci rozvoj Európskej únie, ktorý umožní jej ďalšie rozširovanie a súčasne zabezpečí 
mechanizmy na jej zmenu, ak to bude potrebné“, v jeho uznesení z 12. januára 2005,

D  reformy, ktoré ustanovuje Zmluva o Ústave pre Európu, sú zamerané, okrem iného, na 
zvládnutie následkov rozšírenia Únie dňa 1. mája 2004, a úspech tohto rozšírenia a budúcich 
rozširovaní bude ohrozený, ak sa neratifikuje ústavný balík,

E trinásť členských štátov1, ktoré predstavujú väčšinu členských štátov Únie, odvtedy ratifikovalo 
Ústavu v súlade s ich vlastnými ústavnými požiadavkami vrátane použitia referenda tak 
v Španielsku, ako aj v Luxembursku,

F vo Francúzsku a Holandsku sa v referendách konaných dňa 29. mája a 1. júna Ústavu 
nepodarilo ratifikovať, čo viedlo k pozastaveniu ratifikačného procesu vo väčšine zostávajúcich 
deviatich členských štátoch,

G článok 48 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že Ústava nenadobudne platnosť kým ju 
neratifikujú všetky členské štáty,

H vo vyhlásení 30 v prílohe Zmluvy o Ústave pre Európu sa konštatuje, že „ak 2 roky po podpise 
Zmluvy o Ústave pre Európu ju štyri pätiny členských štátov ratifikovali a jeden členský štát 
alebo viac členských štátov malo problémy pri jej ratifikácii, potom sa vec postúpi Európskej 
rade“,

I treba rešpektovať tie členské štáty a ich ľud, ktoré ratifikovali Ústavu, ako aj tie, ktoré ju 
neratifikovali, a podrobne zanalyzovať dôvody záporných výsledkov vo Francúzsku 
a Holandsku,

J hlasovanie v neprospech Ústavy sa zdá byť skôr vyjadrením nespokojnosti so súčasným stavom 
Únie ako vyjadrením konkrétnej námietky proti ústavným reformám, záporné hlasovanie však 
znamená paradoxne zachovanie súčasného stavu a zablokovanie reformy,

K Európska rada potvrdila túto analýzu, keď vo svojom vyhlásení z 18. júna 2005 zaujala 
stanovisko, že „tieto výsledky nespochybňujú záujem občanov na budovaní Európy“, ale že 
„občania jednako vyjadrili obavy a znepokojenie, ktoré treba vziať do úvahy“; Európska rada 
preto rozhodla o „období reflexie ... s cieľom umožniť každej z našich krajín širokú diskusiu, do 
ktorej sa zapoja občania, občianska spoločnosť, sociálni partneri, národné parlamenty 
a politické strany“; predsedovia vlád sa dohodli, že v prvej polovici roka 2006 pristúpia „k 
celkovému hodnoteniu diskusií v jednotlivých členských štátoch a dohodnú sa na ďalšom 
postupe“,

L predsedovia vlád vyhlásili, že ratifikačný proces môže pokračovať, a dohodli sa na tom, že 
pôvodný termín nadobudnutia platnosti Ústavy (1. november 2006) bude potrebné posunúť,

M Európska rada však jasne nedefinovala zameranie obdobia reflexie a neurčila nijaké metódy ani 
rámec na vyvodenie záverov z tejto rozpravy, a odvtedy je badateľný nedostatok politickej vôle 

                                               
1 Cyprus, Grécko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španielsko, Taliansko.
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a schopnosti podporovať a koordinovať európsky dialóg,

N skutočnosť, že sa nedosiahla dohoda o politických výzvach a rozpočtových prostriedkoch 
rozšírenej Únie na obdobie rokov 2007-2013, ďalej podrýva existenciu terajšej a budúcej Únie,

O obdobie reflexie sa začalo rozpravami skôr o kontexte než o texte s témami, ako sú budúcnosť 
európskeho sociálneho modelu, hospodárske perspektívy Európy, rýchlosť rozširovania, 
strednodobý rozpočet a jednotný trh v oblasti služieb, pričom všetky z nich s predstavovali ako 
veľmi dôležité,

P Komisia uverejnila svoj príspevok o období reflexie so zámerom obnoviť dôveru verejnosti voči 
Európskej únii prostredníctvom diskusií a propagovaním iniciatív na úrovni spoločenstva, ale 
toto by nemalo brániť všetkým politickým inštitúciám Európy v tom, aby vyvíjali kombinované 
úsilie alebo zaujímali vedúce postavenie, ktoré berie vážne strategickú dôležitosť Ústavy 
a politickú realitu podmienok, od ktorých závisí jej úspech,

Q. národné parlamenty podporili usporiadanie celého radu spoločných parlamentných zasadaní, 
ktoré budú „podporovať, viesť a členiť“ európsky dialóg,1

1. znovu potvrdzuje svoje presvedčenie, že Zmluva z Nice nie je životaschopným základom na 
pokračovanie procesu európskej integrácie;

2. potvrdzuje svoj záväzok nájsť bez zbytočných prieťahov ústavné riešenie, ktoré posilní 
parlamentnú demokraciu, transparentnosť a zásady právneho štátu, zakotví základné práva, 
rozvíja občianstvo a zväčší schopnosť rozšírenej EÚ účinne konať doma a v zahraničí; obáva sa, 
že EÚ bez tohto ústavného riešenia nebude môcť očakávať podporu občanov, udržiavať tempo 
integrácie ani sa nebude môcť stať dôveryhodným partnerom pri rokovaní o otázkach svetovej 
politiky; pripomína svoje podporu Zmluve o Ústave pre Európu, ktoré tieto ciele naplní; 
rovnako vyzýva rokovanie Európskej rady v júni 2006, aby slávnostne vyhlásilo rovnaký 
záväzok na ústavné riešenie budúcnosti Európy;

3. uznáva, že ratifikácia Zmluvy o Ústave pre Európu sa v súčasnosti stretáva s ťažkosťami, ktoré 
sa môžu ukázať ako neprekonateľné, ak sa neprijmú opatrenia na odstránenie obáv vyjadrených 
vo Francúzsku, Holandsku a inde;

4. pripomína, že po pristúpení Bulharska a Rumunska už nebude možné EÚ rozširovať na základe 
Zmluvy z Nice;

5. pripomína, že politické problémy a inštitucionálne nedostatky, ktoré mal riešiť Konvent, budú 
pretrvávať, ba dokonca sa budú prehlbovať, ak a kým sa nezačnú uplatňovať reformy zakotvené 
v Zmluve o Ústave pre Európu;

6. konštatuje, že veľa vyslovených obáv sa týka skôr všeobecných a konkrétnych problémov 
kontextu než samotného textu; domnieva sa, že ak sa podarí dosiahnuť pokrok v týchto 
otázkach, bude ľahšie nájsť riešenie v súvislosti so znením;

7. odmieta návrhy na vytvorenie hlavných skupín niektorých členských štátov, kým ústavný 
proces stále pokračuje; odsudzuje všetky náznaky, že by sa mohli vytvoriť koalície niektorých 

                                               
1 XXXIV zasadanie COSAC-u, 10. - 11. októbra 2005.
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členských štátov mimo rámca EÚ; pripomína, že rozšírená spolupráca musí prispieť 
k dosiahnutiu cieľov EÚ, zachovaniu jej záujmov a posilnenia integračného procesu a že musí
byť vždy otvorená všetkým členským štátom; zdôrazňuje preto, že prípadné rozbehnutie takejto 
spolupráce nesmie byť v rozpore s úsilím, ktorého cieľom je bez zbytočných prieťahov dostať 
sa k Zmluve o Ústave pre Európu;

8. varuje, že prijatím stratégie založenej na selektívnom vykonávaním Zmluvy o Ústave pre 
Európu hrozí narušenie konsenzu, ktorý bol dosiahnutý medzi inštitúciami a medzi členskými 
štátmi, a tým aj prehĺbenie krízy dôvery; 

9. konštatuje, že v tejto fáze existuje len obmedzený počet demokratických reforiem, ktoré možno 
zaviesť bez zmeny zmluvy, ale na základe revízie procesných pravidiel alebo 
medziinštitucionálnej dohody – ako napríklad transparentnosť tvorby právnych predpisov 
v Rade, zavedenie formy občianskej iniciatívy, zlepšenie postupu vo výboroch (komitológie), 
plné využitie prechodných ustanovení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a prísnejší 
dohľad každého národného parlamentu nad vládnym spravovaním záležitostí EÚ;

10. navrhuje využiť súčasné obdobie reflexie na oživenie ústavného projektu na základe diskusie o 
budúcnosti európskej integrácie, do ktorej by sa zapojila široká verejnosť; zastáva názor, že 
tento európsky dialóg, ktorého výsledky by sa nemali vopred odsudzovať, by mal objasniť, 
prehĺbiť a demokratizovať konsenzus v súvislosti so Zmluvou o Ústave pre Európu a mal by 
reagovať na kritiku a nájsť riešenia v prípadoch, v ktorých sa očakávania nenaplnili;

11. víta začiatok širokej diskusie o smerovaní politiky EÚ, ale zdôrazňuje, že táto sa musí 
uskutočniť v kontexte prekonávania ústavnej krízy a že definovanie smerovania politiky na 
úrovni EÚ sa musí priamo spájať s pravidlami, právomocami a postupmi inštitúcií EÚ a 
právomocami, ktoré EÚ postúpili členské štáty, a mali by identifikovať záležitosti, ktoré sú 
spoločné pre celú Európu;

12. navrhuje, aby bol tento nový dialóg, ktorý by sa mal považovať za možnosť na propagáciu 
európskej demokracie a viesť a koordinovať v celej EÚ, založený na spoločných témach a aby 
prebiehal v realistických fázach podľa odsúhlaseného rámca hodnotenia, a aby jeho výsledkom 
bol rozhodný výber politických riešení;

13. dôrazne žiada, aby sa verejná diskusia rozprúdila tak v európskom, ako aj národnom rámci; 
upozorňuje, že úzko zamerané národné diskusie len málo zmenia národné stereotypy a že 
vnútený dialóg bez politických cieľov by mohol byť hmlistým, ba dokonca bezduchým, čím by 
sa mohla zvýšiť rastúca nedôvera časti občanov EÚ;

14. navrhuje, aby Európsky parlament a národné parlamenty spoločne zorganizovali konferencie –
parlamentné fóra, cieľom ktorých by bolo podnietenie diskusie a postupné vytvorenie 

dôležitých politických záverov; aby boli pozvané aj ostatné inštitúcie EÚ, ktoré by prispeli do 
parlamentných fór;

15. uznáva, že pre EÚ, a najmä pre Európsky parlament je mimoriadne dôležité, aby sa zabránilo 
ďalšiemu neúspechu ústavného procesu; zaväzuje sa preto, že spoločne s národnými 
parlamentmi prevezme v rámci európskeho dialógu vedúcu úlohu, najmä vydávaním tzv. 
Európskych listov ku každej podstatnej otázke týkajúcej sa EÚ, ktoré by mali slúžiť ako 
spoločná európska osnova národných diskusií a ako základ rokovaní na parlamentných fórach;
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16. uznáva, že pre politické inštitúcie je strategicky dôležité, aby stimulovali proaktívny prístup 
oznamovacích prostriedkov (najmä televízie, tlače a miestneho rozhlasu) a aby ich využívali na 
účely propagácie a prehlbovania diskusie;

17. navrhuje, aby sa prvé medziparlamentné fórum zvolalo na jar 2006, teda ešte pred júnovým 
rokovaním Európskej rady s cieľom vypočuť národných poslancov, ako aj poslancov 
Európskeho parlamentu, pričom cieľom by bolo vypracovanie všeobecných odporúčaní pre 
Európsku radu o tom, ako by mala EÚ postupovať pri hľadaní východiska z krízy;

18. navrhuje, aby prvé parlamentné fórum určilo obmedzený počet prioritných otázok o budúcnosti 
Európy a spravovaní EÚ, ktorým by sa mali venovať nasledujúce fóra a široká verejná diskusia, 
ako sú:

 čo je cieľom európskej integrácie?

 akú úlohu by Európa mala mať vo svete?

 aká je budúcnosť európskeho sociálneho a hospodárskeho modelu v kontexte globalizácie?

 ako definujeme hranice EÚ?

 ako rozširujeme slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť?

 ako financujeme EÚ?

19. domnieva sa, že plodná diskusia o týchto základných témach odhalí nové perspektívy európskej 
integrácie a pripraví pôdu na reformu spoločných politík v oblastiach, v ktorých existujú rozpory; 

20. domnieva sa navyše, že európsky dialóg dokáže prekonať ústavnú krízu len vtedy, keď sa doňho 
zapoja všetky inštitúcie EÚ ale tiež národné a regionálne parlamenty, miestne samosprávy, politické 
strany, sociálni partneri, zástupcovia občianskej spoločnosti a akademickej obce a médiá; v tejto 
súvislosti si osobitne cení praktické príspevky z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 
Výboru regiónov;

21. žiada členské štáty, aby spoločne s Komisiou zorganizovali na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni sériu stretnutí a diskusií s verejnosťou o budúcnosti Európy v médiách pod názvom Fóra 
občanov, v rámci ktorých by sa diskutovalo o spoločne odsúhlasených témach; naliehavo žiada 
sociálnych partnerov a občianske združenia, aby sa zapojili do spomínaných diskusií;

22. očakáva, že politické strany budú vo svojich vnútorných diskusiách a v rámci volebných 
kampaní klásť väčší dôraz na európsky rozmer;

23. privítal by petície občanov, ktoré by prispeli k formovaniu diskusie;

24. naliehavo vyzýva EÚ, aby viac uprednostňovala kultúrnu a vzdelávaciu politiku, a tak uviedla 
do života motto Zmluvy o Ústave pre Európu „jednota v rozmanitosti“;

25. poukazuje na to, že realizácia európskeho dialógu nebude možná bez primeraných finančných 
prostriedkov;
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26. navrhuje, aby sa závery obdobia reflexie vypracovali najneskôr v druhej polovici roku 2007 a 
aby sa v tejto fáze dosiahlo jasné rozhodnutie o tom, ako ďalej postupovať so Zmluvou o Ústave 
pre Európu;

27. víta vyhlásenie nemeckej vlády o jej úmysle prevziať iniciatívu v procese ratifikácie Zmluvy o 
Ústave pre Európu počas nemeckého predsedníctva Rady v prvej polovici roku 2007;

28. konštatuje, že EÚ ma teoreticky k dispozícii viacero možností od úplného zrieknutia sa 
ústavného projektu, cez snahu o ratifikáciu terajšieho textu bezo zmien alebo úsilie o vysvetlenie 
alebo doplnenie existujúceho textu, zmenu štruktúry a/alebo úpravu terajšieho textu s cieľom 
vylepšiť ho, až po úplné prepracovanie;

29. domnieva sa, že za kladný výsledok obdobia reflexie by sa mohlo považovať to, že terajší text 
sa zachová, ale toto by bolo možné iba vtedy, keď to bude spojené s významnými opatreniami na 
ubezpečenie a presvedčenie verejnej mienky;

30. víta plány rakúskeho predsedníctva Rady predložiť tzv. cestovnú mapu pre obdobie reflexie a 
pre budúcnosť ratifikačného procesu vo všeobecnosti;

31. vyzýva členov Európskej rady, aby prevzali individuálnu a kolektívnu zodpovednosť za 
nadobudnutie platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu; trvá na tom, aby dôslednejšie koordinovali 
obsah a časový rozvrh národných kampaní a predložili občanom dôkazy o svojej politickej vôli a 
vzájomnej solidarite;

32. berie na vedomie Plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu Komisie (KOM(2005)0494), no 
vyzýva Komisiu, aby neuplatňovala len komunikačnú stratégiu, ale aby sa prejavila aj v úlohe 
rozhodného politického vodcu a pomohla tak EÚ prekonať súčasné ústavné ťažkosti;

33. zdôrazňuje, že Rumunsko a Bulharsko musia byť zahrnuté do všetkých vyššie uvedených 
krokov;

34. vyzýva všetky združenia a organizácie občianskej spoločnosti, aby nadobudnutie platnosti 
Zmluvy o Ústave pre Európu zahrnuli medzi svoje priority na diskusie a rozpravy;

35. žiada, aby sa v každom prípade urobilo všetko pre to, aby Zmluve o Ústave pre Európu 
nadobudla platnosť počas roku 2009;

36. poveruje Výbor pre ústavné veci, aby monitoroval obdobie reflexie, najmä s ohľadom na 
prípravu parlamentných fór, vypracúvanie pracovných dokumentov (Európske listy) zhrňujúcich 
inštitucionálne a občianske rozpravy a návrhy na opatrenia, ktoré z nich môžu vyplynúť;

37. v tomto duchu žiada Výbor pre ústavné veci, aby úzko spolupracoval s ostatnými výbormi, 
ktoré sú priamo zúčastnené na prípravách parlamentných fór a na vypracúvaní pracovných 
dokumentov na tieto fóra;

38. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil členom Európskej rady, Rade, 
Komisii, národným a regionálnym parlamentom členských štátov, Výboru regiónov, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, bývalým členom Európskeho konventu a parlamentom a 
vládam pristupujúcich a kandidátskych krajín.
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Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie 
a analýza budúcnosti Európy (B6-0327/2006)

Európsky parlament,

 so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu 1,

 so zreteľom na vyhlásenie z 18. júna 2005 o ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu, ktoré 
urobili hlavy štátov alebo vlád na záver zasadania Európskej rady v dňoch 16. až 17. júna 2005,

 so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 15. a 16. decembra 2005,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období úvah: štruktúra, témy a rámec pre 
hodnotenie diskusie o Európskej 2,

 so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže sa v niektorých členských štátoch začala skutočná diskusia o budúcnosti Európskej únie 
za účasti politických činiteľov a občanov, ale keďže sa nezačala riadna diskusia v celej Únii, 
najmä vo všetkých tých členských štátoch, ktoré ešte neratifikovali Zmluvu o Ústave pre 
Európu,

B. keďže inštitúcie Európskej únie prispievajú k tejto diskusii tým, že na svojich pracoviskách, ako 
aj na vybraných miestach v členských štátoch organizujú verejné diskusné fóra vrátane on-line 
fór, ale keďže súčasný plán D zatiaľ neoslovil širokú verejnosť v Únii,

C. keďže dňa 8. a 9. mája 2006 otvorilo spoločné stretnutie poslancov Európskeho parlamentu a 
národných parlamentov členských krajín Únie medziparlamentný rozmer tejto diskusie,

D. keďže je veľmi potrebné, aby táto diskusia oslovila občanov vo všetkých členských štátoch a 
predovšetkým v tých členských štátoch, ktoré ešte neratifikovali Zmluvu o Ústave pre Európu a 
ktoré majú v úmysle usporiadať referendum pred jej ratifikovaním,

E. keďže 9. mája 2006 estónsky parlament schválil Zmluvu o Ústave pre Európu a keďže sa v 
krátkom čase očakáva podobný vývoj vo Fínsku,

F. keďže by to znamenalo, že Zmluvu o Ústave pre Európu už ratifikovalo 16 krajín, pričom dve 
krajiny ju nemôžu ratifikovať v dôsledku zamietavého výsledku referenda a ďalšie váhajú so 
spustením alebo pokračovaním ratifikačného procesu, výsledkom čoho je oslabenie tohto 
procesu vo väčšine zvyšných členských krajín,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0027.
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1. potvrdzuje svoj záväzok čím skôr dosiahnuť nové ústavné usporiadanie Európskej únie a svoju 
podporu Zmluve o Ústave pre Európu;

2. varuje pred pokusmi spochybniť celkový kompromis dosiahnutý v rámci Zmluvy o Ústave pre 
Európu, pretože by to vážne spochybnilo európsky politický projekt a spôsobilo riziko oslabenia 
a rozdelenia EÚ; preto potvrdzuje svoj odmietavý postoj k postupnému uplatňovaniu častí 
dohody o súbore ústavných noriem, ako aj k okamžitému vytvoreniu vnútorných skupín 
určitých členských štátov, ako možnosti obísť ústavodarný proces pre EÚ ako celok;

3. podporuje na druhej strane tie demokratické úpravy inštitucionálnych postupov, o ktorých sa dá 
dohodnúť za podmienok existujúcich zmlúv, napr. zlepšenie transparentnosti v Rade ministrov, 
reforma dohody o rokovaniach vo výbore, použitie postupu „passerelle“ pri hlasovaní 
kvalifikovanou väčšinou a spolurozhodovaní v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, 
zlepšenie kontroly národnými parlamentmi a zavedenie určitej formy občianskej iniciatívy;

4. vyzýva Európsku radu, aby prešla od obdobia reflexie k obdobiu analýzy, trvajúcemu do 
polovice roka 2007, s cieľom najneskôr v druhej polovici roka 2007 dospieť k jasnému návrhu 
ďalšieho postupu v prípade Zmluvy o Ústave pre Európu;

5. vyzýva Európsku radu, aby sa usilovala o dosiahnutie jasného záväzku zo strany všetkých 
členských štátov, pokiaľ ide o spôsoby a prostriedky, ktorými navrhuje vytvoriť a viesť v celej 
EÚ otvorenú a štruktúrovanú verejnú diskusiu zameranú na kľúčové otázky týkajúce sa 
budúcnosti Európy počas predĺženého obdobia reflexie;

6. žiada Komisiu, aby prispôsobila svoj plán D druhej fáze obdobia reflexie a poskytla dostatočné 
finančné prostriedky na realizáciu plánovaných činností;

7. žiada Európsku radu, aby vyzvala členské štáty, ktoré ešte neukončili ratifikačný proces, aby do 
skončenia obdobia reflexie vypracovali spoľahlivé scenáre ďalšieho postupu v tejto otázke;

8. navrhuje, aby Európska rada vypracovala primeraný rámec, ktorý umožní hneď, ako to dovolí 
program politickej práce, uskutočniť konkrétny dialóg so zástupcami tých krajín, v ktorých bol 
výsledok referenda o Zmluve o Ústave pre Európu zamietavý, s cieľom posúdiť, či a za akých 
podmienok by dokázali obnoviť ratifikačný proces;

9. vyzýva Komisiu, aby podporila tento prístup a predstavila Európskej rade plán na jeho 
uskutočnenie, a to najlepším možným spôsobom;

10. upriamuje pozornosť Komisie na skutočnosť, že ústavný poriadok je nevyhnutným 
predpokladom toho, aby sa Charta základných práv Európskej únie stala právne záväznou, aby 
sa vybudovala európska demokracia a aby Únia bola akcieschopnejšou a sociálnejšou;

11. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o nákladoch, ktoré vznikli v dôsledku toho, že Zmluva 
o Ústave pre Európu nenadobudne účinnosť 1. novembra 2006, ako sa pôvodne očakávalo;

12. vyvodzuje z diskusií s poslancami národných parlamentov členských štátov Únie, ktoré sa 
uskutočnili 8. a 9. mája 2006 v Bruseli tieto závery:

a) bola potvrdená potreba pokračovať v ústavnom procese v Európskej únii, ktorý sa pevne 
opiera o pojmy mier a solidarita a iné spoločné hodnoty;
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b) je zrejmé, že členské štáty Únie sa nedokážu samy vyrovnať s hlavnými politickými 
výzvami, ktorým Európa čelí;

c) vo všeobecnosti sa uznáva, že Zmluva o Ústave pre Európu by poskytla Európskej únii 
vhodný rámec na vyriešenie týchto úloh;

d) bude potrebné vykonať dôkladnejšiu analýzu, ktorá by umožnila vypracovať návrhy v roku 
2007, čo by malo viesť k riešeniu ešte pre budúcimi európskymi voľbami;

e) je dôležité viesť medziparlamentný dialóg o ústavnom procese, v rámci ktorého sú Európsky 
parlament a parlamenty členských štátov partnermi, a naďalej v ňom pokračovať; víta 
oznámenie predsedu fínskeho parlamentu, že druhé parlamentné fórum sa uskutoční v 
decembri 2006;

f) poukazuje v tejto súvislosti na svoje vlastné návrhy, aby sa diskusie v rámci parlamentných 
fór organizovali spôsobom, ktorý by umožnil intenzívnu a živú výmenu názorov s cieľom 
dosiahnuť všeobecnú dohodu o ústredných otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európy 
a ďalšieho postupu;

13. opätovne potvrdzuje svoj cieľ pripraviť potrebné ústavné usporiadanie v čase, keď budú občania 
Únie v roku 2009 vyzvaní, aby sa zúčastnili na európskych voľbách;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom 
členských štátov.
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Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Únie
(2007/2087(INI)) - Správa Elmara Broka / Enriqua Baróna Crespu

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu zakladajúcu Ústavu pre Európu podpísanú 29. októbra 2004 v Ríme 
(Ústavná zmluva),

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva 
zmenenú a doplnenú Jednotným európskym aktom a Maastrichtskou zmluvou, Amsterdamskou 
zmluvou a Zmluvou z Nice,

– so zreteľom na Vyhlásenie z Laekenu o budúcnosti Európskej únie z 15. decembra 20011 ,

– so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej 
republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, 
Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii2 a Zmluvu 
o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a rámec 
hodnotenia diskusie o Európskej únii5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie a analýza 
budúcnosti Európy6,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. decembra 2006 o inštitucionálnych aspektoch schopnosti 
Európskej únie integrovať nové členské štáty7,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady zo 16. – 17. júna 2005, 15. – 16. júna 2006 
a 14. – 15. decembra 2006,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady pre Európsky parlament zo 17. januára 
2007,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. marca 2007 
vydané k 50. výročiu podpísania Rímskych zmlúv,

– so zreteľom na Vyhlásenie pre Európu, ktoré prijal Výbor regiónov na svojom zasadnutí 
23. marca 2007,

                                               
1 Zasadnutie Európskej rady v Laekene, Príloha 1, s. 19
2 Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11
4 Ú. v. EÚ C 247, E 6.10.2005, s. 88
5 Ú. v. EÚ C 287, E 24.11.2006, s. 306.
6 Ú. v. EÚ C 300, E 9.12.2006, s. 267.
7 Prijaté texty, P6_TA(2006)0569
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– so zreteľom na Berlínske vyhlásenie pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv 
z 25. marca 2007,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0197/2007),

A. EÚ ako prvý úspešný príklad nadnárodnej demokracie tvorenej štátmi a občanmi čelí novým 
a dosiaľ nebývalým výzvam, ktoré, spolu so zmenami, ktorými prešla počas jednotlivých 
rozširovaní, rozvoja vnútorného trhu a globalizácie, vyžadujú revíziu jej základov,

B. Ústavnú zmluvu podpísali hlavy štátov a vlád 27 členských štátov EÚ, čím sa zaviazali nájsť 
vhodné riešenia problémov, ktorým EÚ čelí vnútri i vonku, ako i výziev spojených s 
rozširovaním prostredníctvom prehlbovania politickej dimenzie EÚ,

C. Ústavná zmluva, najmä jej časti I, II, a IV, bola vypracovaná v súlade s metódou Konventu, 
v ktorom sa zišli zástupcovia členských štátov a pristupujúcich krajín, Komisie a Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov, ktorých poslanci tvorili väčšinu, čo posilnilo jeho 
legitimitu,

D. časť III Ústavnej zmluvy je predovšetkým kodifikáciou súčasných zmlúv, ku ktorým Konvent 
predložil niektoré úpravy a zlepšenia, najmä rozšírenie právneho základu pre spolurozhodovanie 
v legislatívnom postupe zo súčasných 37 oblastí na 86, čo sa musí zachovať v záujme zlepšenia 
demokracie, transparentnosti a výkonnosti,

E. osemnásť členských štátov, čo predstavuje dve tretiny celkového počtu členských štátov 
a väčšinu obyvateľov Európskej únie, k dnešnému dňu ratifikovalo Ústavnú zmluvu v súlade so 
svojimi vlastnými ústavnými podmienkami, v Španielsku a Luxembursku aj prostredníctvom 
referenda, zatiaľ čo ďalšie štyri členské štáty dali najavo svoju ochotu pokračovať v procese 
ratifikácie,

F. Francúzsko a Holandsko po negatívnych výsledkoch referend, ktoré tieto krajiny zorganizovali, 
neboli schopné tento proces úspešne ukončiť,

G. verejná diskusia, ktorú začal postup ratifikácie Ústavnej zmluvy, ukázala, že jadrom ťažkostí nie 
sú ani tak inštitucionálne zmeny ako skôr špecifické aspekty konkrétnych politík a že kritika 
smerovala najmä k časti III, ktorá sa zaoberá politikami a fungovaním EÚ, hoci časť III 
obsahuje predovšetkým ustanovenia, ktoré sú už v platnosti,

H. mnohé z vyjadrených obáv sa týkali skôr kontextu ako obsahu; a keďže otázky, ktoré 
vzbudzovali najviac obáv medzi verejnosťou, ako napríklad smernica o službách na vnútornom 
trhu1 a finančný rámec, sa už odvtedy vyriešili,

I. Európska rada, ktorá zasadala 16. – 17. júna 2005, rozhodla po referendách vo Francúzsku 
a Holandsku začať obdobie reflexie, počas ktorého ďalších šesť členských štátov ukončilo 
ratifikáciu, a Európska rada, ktorá zasadala 15. – 16. júna 2006, požiadala predsedníctvo, aby 
preskúmalo možné spôsoby prekonania ústavnej krízy pred svojím ďalším stretnutím 21. –
22. júna 2007,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36
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J. verejná diskusia, ktorá sa začala počas obdobia reflexie, dostatočne preukázala, že problémy 
a výzvy, ktorým EÚ čelí a ktoré boli najskôr načrtnuté vo vyhlásení z Laekenu, pričom ich mala 
riešiť Ústavná zmluva, nezmizli; naopak, stali sa ešte výraznejšími a ich riešenie ešte 
naliehavejším,

K. parlamentné stretnutia, ktoré spoločne organizuje Európsky parlament a národné parlamenty, 
ukázali, že vo všeobecnosti panuje zhoda v tom, že Ústavná zmluva by EÚ poskytla vhodný 
rámec na to, aby sa mohla vyrovnať s výzvami, ktorým čelí, ako aj na zložitú, ak nie nemožnú, 
realizáciu novej medzivládnej konferencie na schválenie návrhov, ktoré boli buď radikálne 
odlišné, alebo nadradené návrhom prijatým v roku 2004,

L. existuje stále naliehavejšia potreba poskytnúť rozšírenej EÚ nástroje a prostriedky, ktoré jej 
umožnia efektívne fungovať, posilniť svoju úlohu vo svete a riešiť obavy svojich občanov, a to 
na pozadí výziev, ktoré prinášajú okrem iného globalizácia, klimatické zmeny, zabezpečenie 
dodávok energie a starnúce obyvateľstvo,

M. hore uvedená Berlínska deklarácia z 25. marca 2007, ktorú podpísali predsedovia Európskej 
rady, Európskeho parlamentu a Komisie, stanovuje cieľ dať EÚ na obnovený spoločný základ 
ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2009,

1. opätovne vyjadruje svoju podporu obsahu Ústavnej zmluvy, cieľom ktorej je, ako rozhodujúci 
krok, formálne zabezpečiť EÚ jej vlastný politický rozmer, posilniť efektivitu činností 
Európskej únie, upevniť demokratickú kontrolu nad jej rozhodovacími postupmi, zlepšiť 
transparentnosť a posilniť práva občanov EÚ, pričom zároveň predstavuje kompromis, a ktorá 
vyhovuje potrebám súčasnej EÚ;

2. zdôrazňuje, že dve tretiny členských štátov už ratifikovali Ústavnú zmluvu a štyri ďalšie štáty 
jasne vyjadrili svoj záväzok plniť ustanovenia obsiahnuté v zmluve, ako sa preukázalo na 
nedávnom stretnutí v Madride, ktoré sa konalo z iniciatívy španielskej a luxemburskej vlády;

3. berie na vedomie obavy, ktoré vyjadrili občania Francúzska a Holandska, a diskusiu, ktorá sa 
uskutočnila v oboch krajinách;

4. berie na vedomie obavy, ktoré sa vyskytli aj v niektorých členských štátoch, ale tiež skutočnosť, 
že ich vlády vyjadrili svoju podporu pri hľadaní uspokojivého riešenia na zachovanie hlavných 
reforiem obsiahnutých v Ústavnej zmluve;

5. pripomína politickú zodpovednosť členských štátov, ktoré podpísali, ale neratifikovali Ústavnú 
zmluvu;

6. opätovne potvrdzuje svoj záväzok dosiahnuť dohodu v trvajúcom ústavnom procese EÚ, ktorý 
sa, možno v inej podobe, zakladá na obsahu Ústavnej zmluvy, no berie na vedomie ťažkosti, 
ktoré sa vyskytli v niektorých členských štátoch;

7. vzhľadom na uvedené skutočnosti podporuje úsilie nemeckého predsedníctva získať na 
zasadnutí Európskej rady v júni 2007 záväzok zvolať medzivládnu konferenciu a určiť plán, 
ktorý bude obsahovať postup, jasný mandát a cieľ dosiahnuť dohodu do konca tohto roka;

8. pripomína potrebu zaručiť rozhodovaciu schopnosť EÚ, účinnosť jej politík a ich plnú 
demokratickú legitimitu, k čomu Ústavná zmluva nepopierateľne prispieva z hľadiska kontroly, 
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legislatívnych a rozpočtových postupov, ako aj potrebu posliniť spoločnú bezpečnostnú a 
zahraničnú politiku a úlohu EÚ vo svete, aby mohla ovplyvňovať definovanie a realizáciu 
riešení naliehavých problémov, ktorým ľudstvo čelí;

9. trvá na zachovaní všetkých základných zásad uvedených v časti I Ústavnej zmluvy vrátane 
dvojakej povahy EÚ ako únie štátov a občanov, nadradenosti európskeho práva, novej typológie 
právnych aktov a postupov, hierarchie právnych predpisov a EÚ ako právnickej osoby; 
zdôrazňuje, že Ústavná zmluva prináša aj ďalšie dôležité zlepšenia v takých otázkach, ako sú 
upevnenie platných zmlúv a splynutie pilierov, vyjadrenie uznania hodnôt, na ktorých sa EÚ 
zakladá a právnej záväznosti Charty základných práv, ako aj posilnenie účasti občanov na 
politickom živote EÚ, ujasnenie príslušných kompetencií EÚ a členských štátov, dodržiavanie 
zásady subsidiarity a osobitnej úlohy národných parlamentov v tejto veci bez toho, aby bola 
ohrozená inštitucionálna rovnováha EÚ, ako je zakotvené v protokole o subsidiarite a 
rešpektovanie úlohy regionálnych a miestnych orgánov;

10. zdôrazňuje, že akýkoľvek návrh na zmenu Ústavnej zmluvy musí zabezpečiť rovnakú úroveň 
podpory, akú získala skôr prostredníctvom ustanovení, ktoré návrh zamýšľa nahradiť;

11. vyhlasuje, že zamietne každý výsledok rokovaní, ktorý v porovnaní s Ústavnou zmluvou 
povedie k zníženiu ochrany práv občanov (trvá najmä na zachovaní Charty základných práv, 
najmä jej právne záväzného charakteru), ako aj menšej demokracii, transparentnosti a účinnosti 
fungovania EÚ;

12. v tomto ohľade uznáva potrebu zohľadniť závažné otázky, ktoré sa objavili počas obdobia 
reflexie, a skutočnosť, že uvedené otázky je možné náležite riešiť iba v silnejšej, nie v slabšej 
Európe, a objasniť ostatné otázky, ktorým sa už venovala Ústavná zmluva, ako sú:

– trvalo udržateľný rozvoj, najmä boj proti klimatickým zmenám,

– európska solidarita v oblasti energetiky,
– súdržná migračná politika,

– európsky sociálny model v kontexte demografických zmien a globalizácie,
– terorizmus,

– dialóg medzi civilizáciami,
– účinné spoločné mechanizmy pre koordináciu hospodárskych politík v eurozóne a 

súčasné zabezpečenie úlohy Európskej centrálnej banky v menovej politike v súlade so 
zmluvami,

– kritériá a postupy EÚ pri rozširovaní;

13. je presvedčený, že pre úspešnosť metód Konventu pri príprave návrhu zmluvy je potrebné 
zachovať pri každom riešení ústavného procesu základné zásady účasti parlamentov, zapojenie 
občianskej spoločnosti a plnú transparentnosť;

14. pripomína, že Európsky parlament ako jediná inštitúcia EÚ volená priamo občanmi sa musí plne 
zúčastňovať na medzivládnej konferencii na každej úrovni, a to vo väčšej miere, než tomu bolo 
počas medzivládnej konferencie v rokoch 2003-2004;
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15. žiada ďalej, paralelne k aktívnej účasti zástupcov Európskeho parlamentu na medzivládnej 
konferencii, zvolať medzivládnu konferenciu s cieľom zachovať informovanosť Európskeho 
parlamentu a významne prispieť k vytvoreniu konsenzu jednotlivých strán a medzinárodného 
konsenzu na medzivládnej konferencii;

16. pripomína svoj záväzok dodržať mechanizmus Konventu, ak by sa hlavy štátov a vlád rozhodli 
podstatne zmeniť platné znenia dohôd;

17. vyzýva Komisiu, aby pri budúcich rokovaniach a pri príprave návrhov na prijatie Ústavnej 
zmluvy týkajúcich sa tém uvedených v odseku 12 v plnej miere zohrala svoju úlohu;

18. zdôrazňuje dôležitosť dialógu medzi národnými parlamentmi a ich vládami prostredníctvom 
medzivládnej konferencie a vyjadruje svoju ochotu byť v úzkom kontakte s národnými 
parlamentmi počas nadchádzajúcej fázy rokovaní, ako aj s Výborom regiónov a Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom, európskymi sociálnymi partnermi, náboženskými 
združeniami a občianskou spoločnosťou;

19. vyzýva na ukončenie procesu ratifikácie novej zmluvy do konca roku 2008, aby ďalší Európsky 
parlament, ktorý bude zvolený v roku 2009, už začal vykonávať svoj mandát podľa ustanovení 
novej zmluvy;

20. žiada, aby všetky členské štáty koordinovali svoje postupy ratifikácie a umožnili tak súčasné 
dokončenie procesu ratifikácie;

21. má v úmysle predložiť stanovisko k zvolaniu medzivládnej konferencie v súlade s článkom 48 
Zmluvy o Európskej únii v zmysle kritérií stanovených v tomto uznesení;

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil členom Európskej rady, Rade, Komisii, 
národným parlamentom členských štátov, Výboru regiónov a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o schválení Charty základných 
práv Európskej Únie Európskym parlamentom (2007/2218(ACI)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, podpísanú a vyhlásenú 7. decembra
2000 v Nice1 ,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 14. novembra 2000 o schválení návrhu Charty základných 
práv Európskej únie2 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2002 o vplyve Charty základných práv Európskej 
únie a jej budúcom statuse3 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2003 o návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu 
a stanovisko Európskeho parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie4 , a najmä na odsek 4 
tohto stanoviska,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu5 , a najmä na 
odsek 5 písm. a) a odsek 6 uvedeného uznesenia,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko 
Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)6, a najmä na odseky 8, 12 a 17 uvedeného 
uznesenia,

– so zreteľom na článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii revidovanej návrhom lisabonskej 
zmluvy, ktorú schválila medzivládna konferencia z roku 2007,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0445/2007),

A. keďže návrh lisabonskej zmluvy potvrdením právne záväzného charakteru Charty základných 
práv zachoval podstatu veľkého úspechu, ktorým je časť II Zmluvy o Ústave pre Európu,

B. keďže Európsky parlament už odsúhlasil úpravy Charty základných práv, ktorá bola pôvodne 
slávnostne vyhlásená 7. decembra 2000 v Nice, tým, že vo svojom vyššie uvedenom uznesení 
z 24. septembra 2003 zhodnotil výsledky činnosti Konventu o budúcnosti Európy, ako aj tým, 
že vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 12. januára 2005 schválil Zmluvu o Ústave pre 

                                               
1 Ú. v. ES 364, 18.12.2000, s. 1
2 Ú. v. ES C 223, 8.8.2001, s. 74 (správa Duff / Voggenhuber)
3 Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 432 (správa Duff)
4 Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 255 (správa Gil Robles Gil Delgado / Tsatsos)
5 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88 (správa Corbett / Méndez de Vigo)
6 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328 (správa Leinen)
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Európu, ktorá bola výsledkom práce medzivládnej konferencie z roku 2004,

C. keďže vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 11. júla 2007 vyjadrením svojho stanoviska 
k zvolaniu medzivládnej konferencie privítal skutočnosť, že mandát medzivládnej konferencie 
potvrdil právnu záväznosť Charty základných práv, no zároveň vyjadril hlboké znepokojenie 
v súvislosti s Protokolom o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Poľsko a 
Spojené kráľovstvo, ktorého cieľom je obmedziť možnosť presadzovania charty v niektorých 
členských štátoch,

D. keďže v odseku 17 svojho vyššie uvedeného uznesenia z 11. júla 2007 zdôraznil svoj zámer 
starostlivo preskúmať výsledok medzivládnej konferencie z roku 2007, keď predloží svoje 
stanovisko k lisabonskej zmluve po jej podpísaní,

1. schvaľuje Chartu základných práv Európskej únie v znení uvedenom v prílohe k tomuto 
rozhodnutiu;

2. udeľuje svojmu predsedovi mandát, aby pred podpísaním lisabonskej zmluvy chartu spolu 
s predsedom Rady a predsedom Komisie slávnostne vyhlásil, a poveruje ho, aby uskutočnil 
kroky potrebné na jej uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  vyzýva Poľsko a Spojené kráľovstvo, aby vynaložili všetko úsilie s cieľom dosiahnuť 
konsenzus v súvislosti s neobmedzenou platnosťou Charty základných práv;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil predsedovi Rady a predsedovi Komisie 
na informáciu.
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PRÍLOHA

Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za Chartu základných práv Európskej 
únie tento text:

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV
EURÓPSKEJ ÚNIE

PREAMBULA

Národy Európy sa rozhodli vytváraním stále užšieho zväzku zdieľať mierovú budúcnosť na základe 
spoločných hodnôt.

Pamätajúc na svoje duchovné a morálne dedičstvo, je Únia založená na nedeliteľných 
a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na 
zásadách demokracie a právneho štátu. Do stredobodu svojej činnosti stavia človeka, a to 
zavedením občianstva Únie a vytvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Únia prispieva k zachovaniu a rozvoju týchto spoločných hodnôt pri rešpektovaní rozmanitosti 
kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnej identity členských štátov a organizácie ich 
orgánov verejnej moci na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje sa podporovať vyvážený 
a trvalo udržateľný rozvoj a zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj 
slobodu usadiť sa.

Na tento účel je potrebné posilniť ochranu základných práv s ohľadom na vývoj spoločnosti, 
sociálny pokrok, vedecký a technický rozvoj, a to zviditeľnením týchto práv v charte.

Rešpektujúc právomoci a úlohy Únie, ako aj dodržiavanie zásady subsidiarity, táto charta opätovne
potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných 
pre členské štáty, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych 
chárt prijatých Úniou a Radou Európy, ako aj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a 
Európskeho súdu pre ľudské práva. V tejto súvislosti budú súdy Únie a členských štátov vykladať 
túto chartu s náležitým zreteľom na vysvetlivky pripravené pod vedením predsedníctva Konventu,
ktorý vypracoval chartu, a aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu.

Uplatňovanie týchto práv zahŕňa zodpovednosť a povinnosti vo vzťahu k iným osobám, 
spoločenstvu ľudí a budúcim generáciám.

Únia z tohto dôvodu uznáva ďalej uvedené práva, slobody a zásady.

HLAVA I
DÔSTOJNOSŤ

Článok 1
Ľudská dôstojnosť
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Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.

Článok 2
Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.

Článok 3
Právo na nedotknuteľnosť osoby

1. Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti.

2. V oblastiach medicíny a biológie sa musí rešpektovať najmä:

a) slobodný a informovaný súhlas dotknutej osoby za podmienok vymedzených zákonom;

b) zákaz eugenických praktík, najmä tých, ktoré sú zamerané na selekciu osôb;

c)  zákaz využívania ľudského tela a jeho častí ako takých na dosiahnutie zisku;

d)  zákaz reprodukčného klonovania ľudských bytostí.

Článok 4

Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu

Nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestu.

Článok 5
Zákaz otroctva a nútených prác

1. Nikoho nemožno držať v otroctve alebo nevoľníctve.

2. Od nikoho nemožno vyžadovať, aby vykonával nútené alebo povinné práce.

3. Obchodovanie s ľudskými bytosťami je zakázané.

HLAVA II
SLOBODY

Článok 6
Právo na slobodu a bezpečnosť

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť.

Článok 7
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Rešpektovanie súkromného a rodinného života

Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.

Článok 8
Ochrana osobných údajov

1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej 
osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k 
zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu.

3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.

Článok 9
Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu

Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, 
ktoré upravujú výkon týchto práv.

Článok 10
Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo 
zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje 
náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, 
bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.

2. Právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú
výkon tohto práva.

Článok 11
Sloboda prejavu a právo na informácie

1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať
a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na 
hranice.

2. Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.

Článok 12
Sloboda zhromažďovania a združovania

1. Každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na všetkých 
úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, z čoho vyplýva, 
že každý má právo zakladať na ochranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich.

2. Politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.
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Článok 13
Sloboda umenia a vedeckého bádania

Umenie a vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje.

Článok 14
Právo na vzdelanie

1. Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu.

2. Toto právo zahŕňa možnosť bezplatnej povinnej školskej dochádzky.

3. Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad
a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, 
filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré 
upravujú výkon tohto práva.

Článok 15
Slobodná voľba povolania a právo na prácu

1. Každý má právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného alebo prijatého povolania.

2. Každý občan Únie si môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa a poskytovať
služby v ktoromkoľvek členskom štáte.

3. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie pracovať na území členských štátov, 
majú právo na rovnaké pracovné podmienky ako občania Únie.

Článok 16
Sloboda podnikania

Sloboda podnikania sa uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou.

Článok 17
Vlastnícke právo

1. Každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a 
odkázať ho. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za 
podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada. Užívanie 
majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom.

2. Duševné vlastníctvo je chránené.

Článok 18

Právo na azyl
Právo na azyl sa zaručuje dodržiavaním pravidiel Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a Protokolu 
z 31. januára 1967 týkajúcich sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou o Európskej únii a so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluvy“).
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Článok 19

Ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície
1. Hromadné vyhostenie je zakázané.

2. Nikto nesmie byť vysťahovaný, vyhostený ani vydaný do štátu, v ktorom existuje vážne 
riziko, že bude vystavený trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu.

HLAVA III
ROVNOSŤ

Článok 20
Rovnosť pred zákonom

Pred zákonom sú si všetci rovní.

Článok 21
Nediskriminácia

1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického 
alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie.

2. V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je 
zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.

Článok 22
Kultúrna, náboženská a jazyková rozmanitosť

Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.

Článok 23
Rovnosť medzi ženami a mužmi

Rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach, vrátane 
zamestnania, práce a odmeňovania.

Zásada rovnosti nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení, ktoré ustanovujú osobitné výhody 
v prospech menej zastúpeného pohlavia.

Článok 24
Práva dieťaťa

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu 
slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú, 
s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.

2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, 
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ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov 
s obidvomi svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.

Článok 25
Práva starších osôb

Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť 
na spoločenskom a kultúrnom živote.

Článok 26
Integrácia osôb so zdravotným postihnutím

Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú 
určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní, a účasti na 
spoločenskom živote.

HLAVA IV
SOLIDARITA

Článok 27
Právo pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku

Pracovníkom alebo ich zástupcom sa zaručuje na zodpovedajúcich úrovniach právo na informácie a 
konzultácie v primeranom čase v prípadoch a za podmienok ustanovených právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Článok 28
Právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie

Pracovníci a zamestnávatelia alebo ich príslušné organizácie majú v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy na 
zodpovedajúcich úrovniach a v prípade konfliktu záujmov uskutočniť kolektívne akcie na ochranu 
svojich záujmov vrátane štrajku.

Článok 29
Právo na prístup k službám zamestnanosti

Každý má právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti.

Článok 30
Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Každý pracovník má právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením v súlade s právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Článok 31
Spravodlivé a primerané pracovné podmienky
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1. Každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, 
bezpečnosť a dôstojnosť.

2. Každý pracovník má právo na stanovenie najvyššej prípustnej dĺžky pracovného času, denný 
a týždenný odpočinok, ako aj každoročnú platenú dovolenku.

Článok 32
Zákaz detskej práce a ochrana mladistvých pri práci

Detská práca sa zakazuje. Minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší ako 
minimálny vek na ukončenie povinnej školskej dochádzky bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, 
ktoré môžu byť výhodnejšie pre mladistvých, a okrem vymedzených výnimiek.

Mladiství prijatí do zamestnania musia mať zabezpečené pracovné podmienky primerané ich veku a 
musia byť chránení pred ekonomickým vykorisťovaním alebo akoukoľvek prácou, ktorá by mohla 
ohroziť ich bezpečnosť, zdravie alebo telesný, psychický, morálny alebo sociálny vývoj, alebo 
ohroziť ich vzdelávanie.

Článok 33
Rodina a pracovný život

1. Rodina požíva právnu, ekonomickú a sociálnu ochranu.

2. Na účely zosúladenia rodinného a pracovného života má každý právo na ochranu pred 
prepustením z práce z dôvodu spojeného s materstvom, ako aj právo na platenú materskú dovolenku 
alebo rodičovskú dovolenku po narodení alebo osvojení dieťaťa.

Článok 34
Sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc

1. Únia uznáva a rešpektuje právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby, 
ktorými sa zabezpečuje ochrana v prípade materstva, choroby, pracovných úrazov, závislosti alebo 
vysokého veku, ako aj v prípade straty zamestnania, podľa pravidiel ustanovených právom Únie a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

2. Každý, kto má bydlisko alebo sa oprávnene pohybuje v rámci Európskej únie, má právo na 
dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne výhody v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a praxou.

3. S cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe Únia uznáva a rešpektuje právo na 
sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť dôstojnú existenciu všetkých osôb, ktoré 
nemajú dostatok prostriedkov, v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou.

Článok 35
Zdravotná starostlivosť

Každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku 
starostlivosť za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Pri tvorbe a 
uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského 
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zdravia.

Článok 36
Prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu

Únia uznáva a rešpektuje prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý je 
ustanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, v súlade so zmluvami, s cieľom 
podporovať sociálnu a územnú súdržnosť Únie.

Článok 37
Ochrana životného prostredia

Vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality životného prostredia sa musia 
začleniť do politík Únie a zabezpečiť v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja.

Článok 38
Ochrana spotrebiteľa

Politiky Únie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

HLAVA V
OBČIANSTVO

Článok 39
Právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu

1. Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu 
v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci toho 
štátu.

2. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách 
tajným hlasovaním.

Článok 40
Právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci toho 
štátu.

Článok 41
Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti 
nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.

2. Toto právo zahŕňa najmä:

a) právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by 
sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať;
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b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania 
oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva;

c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.

3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri 
výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských 
štátov.

4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď 
v rovnakom jazyku.

Článok 42
Právo na prístup k dokumentom

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, 
ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie, bez ohľadu na ich nosič.

Článok 43
Európsky ombudsman

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, 
ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť Európskemu ombudsmanovi prípady 
nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho 
dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí.

Článok 44
Petičné právo

Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, 
ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament.

Článok 45
Sloboda pohybu a pobytu

1. Každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov.

2. Sloboda pohybu a pobytu sa môže priznať v súlade so zmluvami štátnym príslušníkom 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

Článok 46
Diplomatická a konzulárna ochrana

Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza zastúpenie členského štátu, 
ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi 
orgánmi ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci 
takéhoto štátu.
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HLAVA VI
SPRAVODLIVOSŤ

Článok 47
Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces

Každý, koho práva a slobody zaručené právom Únie sú porušené, má za podmienok ustanovených 
v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote 
prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť 
poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať.

Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, ak je táto 
pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.

Článok 48
Prezumpcia neviny a právo na obhajobu

1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola preukázaná 
zákonným spôsobom.

2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu.

Článok 49
Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov

1. Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, 
nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť 
uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. Ak po spáchaní 
trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest.

2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v 
čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných 
spoločenstvom národov.

3. Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu.

Článok 50
Právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin

Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci 
Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.

HLAVA VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

UPRAVUJÚCE VÝKLAD A UPLATŇOVANIE CHARTY

Článok 51
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Rozsah pôsobnosti

1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, 
úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak uplatňujú právo Únie. V dôsledku 
toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi 
príslušnými právomocami a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené 
zmluvami.

2. Táto charta nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí Únie, ani 
nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení právomoci a úlohy vymedzené v 
zmluvách.

Článok 52
Rozsah a výklad práv a zásad

1. Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené 
zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady 
proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to 
zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu 
práv a slobôd iných.

2. Práva uznané v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za 
podmienok a v medziach vymedzených týmito zmluvami.

3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam zaručeným 
v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a rozsah týchto práv 
je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. Toto ustanovenie 
nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo širší rozsah ochrany týchto práv.

4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných tradícií 
spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito tradíciami.

5. Ustanovenia tejto charty, ktoré obsahujú zásady, môžu byť vykonávané legislatívnymi a 
exekutívnymi aktmi prijatými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, a aktmi členských 
štátov, ak tieto uplatňujú právo Únie, pri vykonávaní svojich príslušných právomocí. Možno sa ich 
dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmavania zákonnosti týchto aktov.

6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je to 
vymedzené v tejto charte.

7. Súdy Únie a členských štátov náležite prihliadajú na vysvetlivky vypracované s cieľom 
poskytnúť usmernenia pri výklade tejto charty.

Článok 53
Úroveň ochrany

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské 
práva a základné slobody uznané, v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, 
medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo 
všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných 
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slobôd, ako aj ústavami členských štátov.

Článok 54
Zákaz zneužívania práv

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo 
dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na ich 
obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.

Vyššie uvedený text preberá s úpravami chartu vyhlásenú 7. decembra 2000 a nahrádza ju odo dňa 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy.

Za Európsky parlament

Za Radu Európskej únie

Za Európske spoločenstvo
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie 
(MVK): oznámenie Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ (2007/0808(CNS)) -
Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0206/2007),

– so zreteľom na Zmluvu o EÚ a Zmluvu o založení ES,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2004 v Ríme 
(ďalej len „Ústavná zmluva“),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie podpísanú a vyhlásenú 7. decembra
2000 v Nice,

– so zreteľom na Laekenskú deklaráciu z 15. decembra 2001 o budúcnosti Európskej únie, 

– so zreteľom na Berlínsku deklaráciu z 25. marca 2007 pri príležitosti 50. výročia podpísania 
Rímskych zmlúv,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu1

a zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie2, 

– so zreteľom na uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. mája 2007 
o pláne ústavného procesu a stanovisko Výboru regiónov zo 6. júna 2007 o obnovení 
reformného procesu Európskej únie pred zasadnutím Európskej rady 21. a 22. júna 2007,

– so zreteľom na spoločnú parlamentnú schôdzu o budúcnosti Európy, ktorá sa konala 
11. a 12. júna 2007 v Bruseli,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 21. a 22. júna 2007, ktoré 
stanovujú mandát medzivládnej konferencie,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0279/2007),

keďže:

A. dva roky úvah o budúcnosti Európy potvrdili, že je potrebné zachovať a zlepšiť obsah inovácií 
Ústavnej zmluvy, pokiaľ ide o demokraciu, efektívnosť a transparentnosť, aby sa zaručilo riadne 
fungovanie EÚ a posilnili sa práva jej občanov, ako aj jej úloha vo svete,

B. tento pohľad zdieľajú vo veľkom rozsahu národné parlamenty členských štátov a Európsky 
parlament, ktorých zástupcovia vypracovali základ týchto inovácií počas konventu venovanému 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0234.
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vypracovaniu Charty základných práv a Európskeho konventu,

C. Európska rada v júni 2007 súhlasila so zvolaním medzivládnej konferencie s mandátom na 
transformáciu väčšiny inovácií obsiahnutých v Ústavnej zmluve na návrhy zmien platných 
zmlúv,

D. tento mandát je veľmi presne vymedzený a medzivládnej konferencii tiež umožňuje rýchlo sa 
dohodnúť na zmenách niektorých inovácií obsiahnutých v Ústavnej zmluve bez toho, aby bola 
ohrozená jej podstata,

E. mandát však upúšťa od ambície vytvoriť jedinú ústavnú zmluvu, ktorá by nahradila existujúce 
zmluvy, upúšťa aj od terminológie, ktorá by občanom poskytla jasné porozumenie povahy aktov 
EÚ, a upustila i od súboru symbolov, ktoré by občanom umožnili ľahšie sa identifikovať s EÚ, a 
zahŕňa niekoľko výnimiek v určitých oblastiach, s ktorými majú jednotlivé členské štáty 
ťažkosti,

F. mandát sa dostatočne nezaoberá novými výzvami, ktorým EÚ čelí od podpísania Ústavnej 
zmluvy,

G. Európsky parlament je ako jediná inštitúcia EÚ priamo volená občanmi viazaný povinnosťou 
vyjadrovať sa v spoločnom záujme EÚ, aby posilnil európsky dom a metódu Spoločenstva, 
ktorá bola po viac ako 50 rokov zdrojom mieru, stability a prosperity,

1. víta úsilie vynaložené nemeckým predsedníctvom Rady na dosiahnutie jednomyseľnej dohody 
na zasadnutí Európskej rady 21. a 22. júna 2007;

2. berie na vedomie mandát medzivládnej konferencie, ktorý bol odsúhlasený Európskou radou; 
víta jeho dôsledné určenie a prísny časový plán na ukončenie medzivládnej konferencie a 
vyzýva členské štáty, aby neustúpili od záväzkov, ku ktorým sa prihlásili na zasadnutí 
Európskej rady; vyjadruje súhlasné stanovisko ku zvolaniu medzivládnej konferencie;

3. s poľutovaním však konštatuje, že tento mandát znamená stratu niektorých dôležitých prvkov, 
ktoré boli odsúhlasené počas medzivládnej konferencie v roku 2004, napríklad koncepcie 
Ústavnej zmluvy, symbolov EÚ, zrozumiteľného názvoslovia právnych aktov EÚ, jasného 
vymedzenia prednosti práva EÚ a pojmu EÚ ako únie občanov a štátov, a taktiež vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že tento mandát znamená veľké oneskorenie pri zavádzaní ďalších 
prvkov;

4. vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že mandát umožňuje rastúci počet výnimiek 
udelených určitým členským štátom z vykonávania hlavných ustanovení zamýšľaných zmlúv, 
čo by mohlo viesť k oslabeniu súdržnosti EÚ;

5. s poľutovaním konštatuje, že mandát umožňuje rôzne návrhy zmien Ústavnej zmluvy, čo 
vyvoláva dojem nedôvery voči EÚ a jej inštitúciám, a tak vysiela zlý signál verejnosti;

6. vyjadruje poľutovanie nad ubúdajúcou dobrou vôľou v prospech Európy a politickou odvahou 
predstaviteľov členských štátov a taktiež vyjadruje znepokojenie nad vývojom stanovísk, ktoré 
nesúhlasia s európskymi myšlienkami solidarity a integrácie;

7. zdôrazňuje, že mandát umožňuje úpravu názvov právnych aktov, ale neumožňuje žiadnu 
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podstatnú zmenu v ich štruktúre a hierarchii, a vyjadruje svoj zámer podrobne preskúmať 
spôsob, akým sa to zavedie do príslušných ustanovení s cieľom zabezpečiť politickú 
zodpovednosť a zachovať svoje legislatívne právomoci, najmä pokiaľ ide o kontrolu 
delegovaných aktov;

8. víta však skutočnosť, že mandát zachováva do veľkej miery podstatu Ústavnej zmluvy, najmä 
jednotnú právnu subjektivitu EÚ a zrušenie pilierovej štruktúry, rozšírenie hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou v Rade a spolurozhodovacieho postupu medzi Európskym 
parlamentom a Radou, prvky participatívnej demokracie, právne záväzný charakter Charty 
základných práv, posilnenie súdržnosti vonkajšej akcie EÚ a vyvážený inštitucionálny balík;

9. konštatuje, že všetky pozitívne výsledky v oblasti posilňovania demokratických postupov a 
občianskych práv, rozširovania právomocí a vymedzenia hodnôt a cieľov EÚ sú výsledkom 
práce Európskeho konventu;

10. víta skutočnosť, že hospodárska a menová únia sa uzná v Zmluve o EÚ ako cieľ EÚ;

11. víta skutočnosť, že mandát umožňuje zaviesť do zmlúv určité nové prvky, napríklad výslovnú 
zmienku o klimatických zmenách a solidarite v oblasti energetiky;

12. pripomína, že EÚ sa pred svojimi občanmi, ako aj pred celým svetom, vyhlásila za spoločenstvo 
hodnôt, ktorého najvnútornejšiu podstatu predstavujú základné práva a slobody, ktoré sú 
podrobne vyjadrené v Charte základných práv a ktoré boli mnohokrát uznané inštitúciami EÚ a 
všetkými členskými štátmi; preto, ak sa teraz jeden alebo viacero členských štátov rozhodne 
odstúpiť od uplatňovania Charty základných práv, považuje to za dramatický krok späť a 
závažné narušenie vnímania najvnútornejšej identity EÚ; z toho dôvodu ešte raz naliehavo 
vyzýva všetky členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie v záujme prekonania tohto 
vnútorného rozporu a dosiahnutia dohody o uplatňovaní Charty v plnom rozsahu;

13. vyzýva medzivládnu konferenciu, aby svoju prácu ukončila do konca roka 2007 a umožnila tak 
nadobudnutie účinnosti novej zmluvy v dostatočnom predstihu pred európskymi voľbami v roku 
2009;

14. víta posilnenie foriem svojej účasti na medzivládnej konferencii na všetkých úrovniach, ako 
odsúhlasila Európska rada v júni 2007;

15. vyhradzuje si právo predložiť medzivládnej konferencii konkrétne návrhy k špecifickým bodom 
v rámci rozsahu mandátu;

16. v pravý čas zareaguje na výzvu Európskej rady, aby sa zaoberal otázkou svojho zloženia;

17. zdôrazňuje svoj zámer starostlivo preskúmať výsledok medzivládnej konferencie s cieľom 
zhodnotiť, či sa reformy odsúhlasené v priebehu rokovaní dostatočne zhodujú s jeho výkladom 
mandátu;

18. vyzýva členské štáty a svojich zástupcov, aby zabezpečili úplnú transparentnosť práce 
medzivládnej konferencie, najmä zverejňovaním všetkých dokumentov, ktoré sa jej predložia na 
diskusiu;

19. potvrdzuje svoj zámer udržiavať veľmi úzky vzťah s národnými parlamentmi a občianskou 
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spoločnosťou v priebehu procesu revízie zmlúv;

20. vyzýva medzivládnu konferenciu, aby v záujme transparentnosti zabezpečila, že výsledky jej 
práce budú zverejnené aj vo forme návrhu konsolidovaného znenia zmlúv;

21. oznamuje svoje pevné odhodlanie predložiť po voľbách v roku 2009 nové návrhy na budúce 
ústavné usporiadanie EÚ v súlade s doložkou o revízii zmluvy1, keďže EÚ je spoločným 
projektom, ktorý sa neustále obnovuje;

22. vyzýva inštitúcie EÚ, aby predložili konkrétne návrhy na opätovné zapojenie občanov EÚ do 
dialógu v rámci pokračovania ústavného procesu;

23. vyzýva svoj príslušný výbor, aby preskúmal možnosť zmeny rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu s cieľom poskytnúť vo svojich činnostiach a priestoroch oficiálny rámec vlajke a 
hymne EÚ stanoveným v Ústavnej zmluve;

24. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie, ktoré predstavuje stanovisko Európskeho 
parlamentu k zvolaniu medzivládnej konferencie, postúpil Rade, Komisii, hlavám štátov alebo 
predsedom vlád a parlamentom členských štátov a Európskej centrálnej banke.

                                               
1 Pozri článok IV-443 Ústavnej zmluvy.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve 
(2007/2286(INI)) - Správa Richarda Corbetta / Íñiga Méndeza De Vigu

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva, a ktorá bola podpísaná 13. decembra 2007,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
zmenené a doplnené Jednotným európskym aktom, Maastrichtskou zmluvou, Amsterdamskou 
zmluvou a Zmluvou z Nice,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie z 12. decembra 20071 ,

– so zreteľom na Laekenskú deklaráciu z 15. decembra 2001 o budúcnosti Európskej únie,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu podpísanú v Ríme 29. októbra 2004,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie2 a na 
svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho 
parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)3 ,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj,
Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0013/2008),

keďže:

A. v predchádzajúcich 50 rokoch bol vývoj EÚ základom pre vytvorenie priestoru mieru a stability 
na kontinente dovtedy sužovanom vojnami, ako aj pre konsolidovanie demokracie, slobody a 
občianskych práv, posilnenie prosperity, solidarity a blahobytu prostredníctvom vytvorenia 
najväčšieho jednotného trhu na svete so spoločnými pravidlami pre sociálne normy, ochranu 
spotrebiteľa a životného prostredia a spravodlivú hospodársku súťaž a s hospodárskou a 
menovou úniou, a taktiež základom pre umožnenie spolupráce členských štátov v otázkach 
presahujúcich hranice štátov a pre posilnenie postavenia Európy vo svetovej politike,

B. uznáva sa, že štruktúry EÚ treba reformovať a posilniť, aby sa skonsolidovali tieto výsledky a 
aby sa rozšírila kapacita EÚ dvadsiatich siedmich a možno aj viacerých členských štátov, aby 
fungovala účinnejšie s cieľom čeliť novým spoločným výzvam a aby podliehala prísnejšej 
demokratickej kontrole,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0234
3 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328
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C. z tejto potreby vznikli následné reformy, ktoré sa od Maastrichtskej zmluvy – ktorá znamenala 
posun európskej integrácie vytvorením hospodárskej a menovej únie a prechodom z prevažne 
hospodárskeho spoločenstva k politickej únii – usilovali o stanovenie inštitucionálnej štruktúry 
EÚ viedli k Laekenskej deklarácii, ktorá taktiež otvorila bránu inému procesu reformy, 
založenému na metóde konventu a už nielen na medzivládnych konferenciách,

D. Zmluvu o Ústave pre Európu vypracoval konvent pozostávajúci z dvoch zástupcov za každý 
národný parlament, zo šestnástich poslancov Európskeho parlamentu, z dvoch zástupcov 
Komisie a jedného zástupcu každej národnej vlády, ktorí vo verejnej rozprave pripravili návrh a 
dosiahli konsenzus, ktorý medzivládna konferencia v roku 2004 v zásade nezmenila, zatiaľ čo 
nasledujúca Lisabonská zmluva, z ktorej sa vypustili určité prvky ústavy, bola výsledkom 
tradičnejších medzivládnych pracovných metód, i keď za plnej účasti troch zástupcov 
Európskeho parlamentu,

E. predchádzajúce snahy o reformu EÚ, v rámci ktorej sa zmluvy mali nahradiť ústavou, 
podporovala prevažná väčšina zvolených zástupcov európskych občanov v Európskom 
parlamente1 a ratifikovali ju dve tretiny členských štátov, dva ju zamietli (Francúzsko a 
Holandsko), a po období úvah, počas ktorého sa stalo jasným, že nie je možné získať potrebný 
súhlas všetkých členských štátov, sa od tohto prístupu upustilo a uprednostnili sa zmeny a 
doplnenia súčasných zmlúv,

F. tento posun v metodike a postupoch pri súčasnom zachovaní, i keď v novej podobe, mnohých 
praktických úprav inštitucionálnej štruktúry EÚ, ktoré boli predpokladané, však znamenal 
zmiernenie ambícií a upustenie od niektorých prvkov ústavy, odloženie účinnosti niektorých 
nových mechanizmov a začlenenie konkrétnych opatrení špecifických pre rôzne členské štáty 
do zmlúv,

G. napriek tomu súhlas vlád všetkých členských štátov s Lisabonskou zmluvou dokazuje, že všetky 
zvolené vlády členských štátov považujú tento kompromis za základ ich budúcej spolupráce a 
od každej z nich sa bude vyžadovať čo najväčšie možné politické úsilie o zabezpečenie 
ratifikácie tejto zmluvy do 1. januára 2009,

H. je potrebné, aby Lisabonskú zmluvu ratifikovali všetky členské štáty do konca roku 2008, aby 
sa mohli občania pri hlasovaní vo voľbách v roku 2009 opierať o úplnú znalosť nového 
inštitucionálneho rámca EÚ,

Správny krok pre budúcnosť EÚ

1. dospel k záveru, že Lisabonská zmluva ako celok je podstatným zlepšením existujúcich zmlúv, 
ktoré prinesie EÚ väčšiu demokratickú zodpovednosť a posilní jej rozhodovanie (posilnením 
úloh Európskeho parlamentu a národných parlamentov), posilní práva európskych občanov 
vo vzťahu k EÚ a zlepší účinné fungovanie inštitúcií EÚ;

Väčšia demokratická zodpovednosť

2. víta skutočnosť, že sa posilní demokratická zodpovednosť a právomoci rozhodovania, čím 
občania získajú väčšiu kontrolu nad činnosťou EÚ, a to najmä vďaka týmto zlepšeniam:

                                               
1 500 hlasov za, 137 proti, 40 sa zdržali hlasovania (uznesenie Európskeho parlamentu z 12. januára 2005 

o Zmluve o Ústave pre Európu (správa Corbett/Méndez de Vigo), Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88).
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a) prijatie všetkých právnych predpisov EÚ bude podliehať prísnej parlamentnej kontrole, aká 
neexistuje v žiadnej inej nadnárodnej alebo medzinárodnej štruktúre:

– všetky európske právne predpisy budú, až na niekoľko výnimiek, podliehať 
dvojitému schváleniu, pričom Rada (zložená z národných ministrov, ktorí sa 
zodpovedajú svojim parlamentom) a Európsky parlament (zložený z priamo 
volených poslancov) budú mať rovnaké slovo;

– posilní sa kontrola všetkých právnych predpisov EÚ zo strany národných 
parlamentov pred ich schvaľovaním, pretože národným parlamentom budú 
zasielané všetky európske legislatívne návrhy s dostatočným predstihom, aby 
o nich mohli rokovať s ministrami ešte pred schválením pozície Rady, a národné 
parlamenty tiež získajú právo požiadať o nové preskúmanie návrhu, ak sa budú 
domnievať, že nie je dodržaná zásada subsidiarity;

b) predsedu Komisie bude voliť Európsky parlament na návrh Európskej rady, pričom 
zohľadní výsledky volieb do Európskeho parlamentu;

c) vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku bude menovať 
Európska rada a predseda Komisie, a Európsky parlament ho musí ako člena Komisie 
podrobiť tomu istému schvaľovaciemu postupu ako ktoréhokoľvek iného člena Komisie: 
vysoký predstaviteľ sa ako podpredseda Komisie bude musieť pri svojom menovaní 
a vykonávaní funkcie podriadiť rovnakým pravidlám, ako každý iný člen Komisie;

d) zavádza sa nový, jednoduchší a demokratickejší rozpočtový postup s jedným čítaním: ruší sa 
rozlišovanie medzi tzv. povinnými a nepovinnými výdavkami, čím sa zabezpečí plná parita 
medzi Európskym parlamentom a Radou, pokiaľ ide o schvaľovanie celého ročného 
rozpočtu, pričom Európsky parlament získa aj právo udeľovať súhlas s právne záväzným 
viacročným finančným rámcom;

e) demokratická kontrola v súvislosti s legislatívnymi právomocami prenesenými na Komisiu 
sa posilní prostredníctvom nového systému dohľadu, v rámci ktorého môže Európsky 
parlament alebo Rada odvolať rozhodnutia Komisie alebo zrušiť prenesenie týchto 
právomocí;

f) súhlas Európskeho parlamentu sa bude vyžadovať pri schvaľovaní veľkého množstva 
medzinárodných dohôd, ktoré EÚ podpíše, vrátane dohôd týkajúcich sa oblastí, ktoré 
podliehajú riadnemu legislatívnemu postupu vo vnútorných záležitostiach EÚ;

g) zasadnutia Rady budú pri rokovaniach alebo hlasovaniach o návrhoch legislatívnych aktov 
verejné, aby tak občania mohli sledovať konanie svojich vlád v Rade;

h) agentúry, predovšetkým Europol a Eurojust, budú podliehať väčšej parlamentnej kontrole;

i) Výbor regiónov bude môcť predkladať veci Súdnemu dvoru Európskej únie, funkčné 
obdobie jeho členov sa predĺži na päť rokov a jeho vzťahy s Európskym parlamentom sa 
stanovia jasnejšie;

j) postup revízie zmlúv bude v budúcnosti otvorenejší a demokratickejší, keďže Európsky 
parlament získa taktiež právomoc predkladať na tento účel návrhy, a každú navrhovanú 
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revíziu bude musieť posudzovať konvent, ktorého členmi budú zástupcovia národných 
parlamentov a zástupcovia Európskeho parlamentu, okrem prípadov, ak bude Európsky 
parlament súhlasiť s tým, že to nie je potrebné, pričom sa zavádzajú nové zjednodušené 
postupy revízie na zmenu niektorých ustanovení Lisabonskej zmluvy jednomyseľným 
rozhodnutím po schválení národnými parlamentmi;

Potvrdenie hodnôt, posilnenie práv občanov, zlepšenie prehľadnosti
3. víta skutočnosť, že práva občanov sa posilnia v dôsledku týchto zlepšení:

a) Charta základných práv, v ktorej je uvedený kompletný zoznam aktualizovaných 
občianskych, politických, hospodárskych a sociálnych práv, sa stane právne záväznou; 
občanom EÚ poskytne právnu istotu, pretože zabezpečí, že všetky ustanovenia právnych 
predpisov EÚ a každá činnosť, ktorú uskutočňujú inštitúcie EÚ alebo ktorá sa opiera 
o právne predpisy EÚ, bude musieť byť v súlade s týmito normami a zároveň dodržiavať 
zásadu subsidiarity;

b) EÚ požiada o pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských právach, na základe čoho 
bude podliehať rovnakému vonkajšiemu posudzovaniu povinnosti dodržiavania práv 
občanov ako jej členské štáty;

c) nové ustanovenia uľahčia účasť občanov a reprezentatívnych združení občianskej 
spoločnosti na diskusiách EÚ nadväzujúc na ich významný príspevok pri príprave zmluvy; 
bude sa podporovať dialóg so sociálnymi partnermi, ako aj dialóg s cirkvami, náboženskými 
komunitami a nekonfesionálnymi organizáciami;

d) zavedenie iniciatívy občanov EÚ umožní občanom predkladať návrhy v prípadoch, keď sa 
domnievajú, že právny akt EÚ je potrebný na účely vykonávania zmlúv;

e) posilní sa súdna ochrana občanov tým, že jurisdikcia Súdneho dvora sa rozšíri na otázky 
týkajúce slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj aktov Európskej rady, Európskej 
centrálnej banky a agentúr EÚ, a zároveň sa fyzickým a právnickým osobám zabezpečí ľahší 
prístup k súdu;

4. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva jasnejším a viditeľnejším spôsobom zavádza hodnoty 
spoločné pre všetky členské štáty, na ktorých je založená EÚ, ako aj ciele EÚ a zásady pre jej 
činnosti a vzťahy s členskými štátmi:

a) jasne sa vyčleňujú právomoci EÚ voči členským štátom, pričom sa uplatňuje zásada, že 
všetky právomoci, ktoré neboli pridelené EÚ zmluvami, sa ponechávajú členským štátom;

b) väčší dôraz sa kladie na politiky, ktoré sú očividne prospešné občanom: Lisabonská zmluva 
obsahuje nové všeobecne platné ustanovenia, ktoré sa týkajú podpory vysokej úrovne 
zamestnanosti, zaručenia dostatočnej sociálnej ochrany, boja proti sociálnemu vylúčeniu, 
vysokej úrovne vzdelania, odbornej prípravy a ochrany zdravia, odstránenia všetkých foriem 
diskriminácie a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi; nové ustanovenia zlepšujú 
podporu trvalo udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia vrátane boja proti 
klimatickým zmenám, ako aj ochranu služieb všeobecného záujmu; hospodárska, sociálna a 
územná súdržnosť sa opäť potvrdzujú ako cieľ EÚ;
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c) odstraňuje sa zmätok v pojmoch „Európske spoločenstvo“ a „Európska únia“, pretože 
„Európska únia“ sa stane jediným právnym subjektom a štruktúrou;

d) doložka o solidarite medzi členskými štátmi znamená, že v prípade teroristického útoku, 
prírodnej alebo ľuďmi spôsobenej katastrofy budú občania očakávať podporu zo všetkých 
častí EÚ;

e) potvrdzuje sa osobitý charakter organizácie inštitúcií EÚ, ktorej členské štáty zverujú tie 
právomoci, o ktorých sa domnievajú, že sa budú lepšie vykonávať prostredníctvom 
spoločných mechanizmov, a zároveň sa v snahe vylúčiť akékoľvek obavy poskytujú 
dostatočné záruky toho, aby sa EÚ nestala centralizovaným, všemocným superštátom, ako 
napríklad:

– povinnosť rešpektovať národnú identitu členských štátov obsiahnutú v ich 
základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych a miestnych 
samospráv, ako aj ich základné štátne funkcie, najmä zabezpečovanie územnej 
celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie národnej 
bezpečnosti;

– zásady prenesenia právomocí (čo znamená, že EÚ má len tie právomoci, ktoré na ňu 
členské štáty prenesú), subsidiarity a proporcionality;

– účasť samotných členských štátov na systéme rozhodovania EÚ a na schvaľovaní 
akýchkoľvek jeho zmien;

– uznanie práva ktoréhokoľvek členského štátu, ktorý bude chcieť vystúpiť z EÚ;

Väčšia efektívnosť

5. víta skutočnosť, že nová zmluva zvýši schopnosť inštitúcií EÚ plniť úlohy efektívnejšie, najmä 
preto, že:

a) počet oblastí, v ktorých vlády na schôdzach v Rade rozhodujú kvalifikovanou väčšinou 
namiesto jednomyseľného rozhodovania, sa podstatne zvýši, čím EÚ dvadsiatich siedmich 
členských štátov bude môcť fungovať vo väčšom počte oblastí bez toho, aby ju blokovali 
vetá;

b) nový systém hlasovania tzv. dvojitou väčšinou napomôže rozhodovaniu v Rade;

c) Európska rada sa stane skutočnou inštitúciou EÚ a jej predsedníctvo meniace sa 
v šesťmesačných intervaloch nahradí funkcia predsedu, ktorého budú voliť jej členovia 
na obdobie dva a pol roka, čo umožní väčšiu súdržnosť v prípravách a priebehu jej 
činnosti; 

d) počet členov Komisie sa zníži do roku 2014 na dve tretiny celkového počtu členských 
štátov, čo Komisii uľahčí jej činnosť a dokonca bude vďaka tomu jasnejšie, že členovia 
Komisie zastupujú európske záujmy, a nie záujmy svojich vlastných krajín, a zároveň bude 
rotačný system aj naďalej zárukou spravodlivého rozdelenia účasti všetkých členských 
štátov;
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e) výrazne sa zvýši viditeľnosť EÚ a posilní sa jej schopnosť ako globálneho aktéra:

– vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku a člen Komisie pre zahraničné 
vzťahy – dve funkcie, ktoré spôsobujú duplicitu a zmätok – sa spoja do jednej 
funkcie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, ktorý bude predsedať Rade pre zahraničné veci a bude sa 
môcť vyjadrovať v mene EÚ k otázkam, ku ktorým EÚ zaujíma spoločné 
stanovisko, čím sa zabezpečí lepšia súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ;

– bude existovať jediná služba pre vonkajšiu činnosť zložená z úradníkov Komisie a 
Rady, ako aj zamestnancov národných diplomatických služieb, ktorú bude môcť 
Rada zriadiť len so súhlasom Komisie a po konzultácii s Európskym 
parlamentom; na čele tejto služby pre vonkajšiu činnosť bude podpredseda 
Komisie/vysoký predstaviteľ, mala by byť pripojená ku Komisii a jej cieľom bude 
zabezpečovať väčšiu konzistentnosť pri vypracovávaní a uplatňovaní zahraničnej 
politiky EÚ;

– ďalej sa posilní schopnosť EÚ vyvíjať spoločné štruktúry v oblasti bezpečnostnej 
a obrannej politiky, okrem iného zaradením ustanovenia o vzájomnej pomoci a 
podpore v prípade ozbrojeného útoku, v dôsledku čoho budú mať občania väčší 
pocit bezpečnosti a zároveň sa zabezpečí flexibilnosť potrebná na zohľadňovanie 
rozdielnych prístupov členských štátov k týmto otázkam;

f) objasní sa rozdiel medzi legislatívnymi a vykonávacími nástrojmi a nové vymedzenie 
delegovaných aktov umožní zjednodušiť a optimalizovať právne predpisy EÚ;

g) ruší sa štruktúra pilierov, čo umožní jednotnosť činnosti v rozličných oblastiach pôsobnosti 
EÚ so zjednodušenými mechanizmami a nástrojmi, hoci osobitá povaha vonkajšej a 
bezpečnostnej politiky si vyžaduje špecifické postupy v týchto oblastiach;

h) činnosť v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bude mať ambicióznejšie ciele 
a efektívnejšie postupy, v ktorých sa už nebudú využívať individuálne medzivládne nástroje 
a postupy, a bude podliehať súdnej kontrole, čo sľubuje hmatateľný pokrok, pokiaľ ide 
o spravodlivosť, bezpečnosť a otázky prisťahovalectva;

i) jasnejšie sú vymedzené ciele a právomoci EÚ v oblastiach klimatických zmien, práv 
dieťaťa, európskej susedskej politiky, humanitárnej pomoci, energetiky (vrátane odkazu 
uvedeného v zmluve na solidaritu medzi členskými štátmi v tejto oblasti), kozmického 
priestoru, výskumu, cestovného ruchu, športu, verejného zdravia a civilnej ochrany; 
spoločná obchodná politika sa uznáva ako výlučná právomoc EÚ;

j) v mnohých iných otázkach bude možné uplatňovať účinnejšie metódy rozhodovania hneď, 
ako sa prejaví politická vôľa na ich realizáciu;

k) rozšíri sa priestor pre flexibilné opatrenia v prípadoch, že všetky členské štáty nie sú ochotné 
alebo schopné napredovať v určitých politikách súčasne;

Obavy
6. uvedomuje si všeobecnú ľútosť nad tým, že po výsledkoch referend vo Francúzsku 
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a v Holandsku bolo na zabezpečenie novej dohody medzi 27 členskými štátmi potrebné:

– upustiť od ústavného prístupu a niektorých jeho prvkov, napríklad koncepcie EÚ založenej 
na vôli jej občanov a členských štátov, jednotného a štruktúrovaného textu, jasnejšej 
terminológie na označovanie legislatívnych nástrojov, zakotvenie vlajky a hymny v zmluve, 
ako aj používanie funkcie „ministra zahraničných vecí“ namiesto „vysokého predstaviteľa“;

– odložiť realizáciu dôležitých prvkov novej zmluvy, napríklad nadobudnutie platnosti nového 
systému hlasovania v Rade (spolu s osobitnými ustanoveniami o odložení hlasovania 
známymi ako Ioanninský kompromis), a zahrnúť reštriktívne mechanizmy ako tzv. 
záchranné brzdy do obvyklých legislatívnych postupov v niektorých oblastiach právomoci;

– zaradiť do zmluvy opatrenia, ktoré sa týkajú osobitne niektorých členských štátov, napríklad 
rozšírenie možnosti účasti (tzv. opt-in) vo vzťahu k policajnej spolupráci a spolupráci 
v trestných veciach v prípade dvoch členských štátov, protokol obmedzujúci účinnosť charty 
na vnútroštátne právo dvoch členských štátov a ďalšie kreslo v Európskom parlamente, 
ktoré bolo pridelené jednému členskému štátu odchylne od zásady klesajúcej 
proporcionality;

– upraviť znenie niektorých častí zmluvy alebo k nej pripojených protokolov a vyhlásení, 
ktoré mali za následok neodôvodnený posun k negatívnemu tónu, ktorý vyvoláva dojem 
nedôvery voči EÚ a jej inštitúciám a tak vysiela smerom k verejnosti nesprávny signál;

Závery
7. súhlasí s Lisabonskou zmluvou a zdôrazňuje, že pre všetky členské štáty je potrebné, aby 

ukončili jej ratifikáciu včas s ohľadom na jej nadobudnutie platnosti 1. januára 2009;

8. domnieva sa, že Lisabonská zmluva zabezpečí stabilný rámec, ktorý umožní ďalší rozvoj EÚ 
v budúcnosti;

9. uvedomuje si, že pozmeňujúca zmluva je nevyhnutne menej jasná a menej zrozumiteľná ako 
kodifikovaná zmluva; preto žiada okamžité zverejnenie konsolidovaných zmlúv v znení 
revidovanom Lisabonskou zmluvou, čo by občanom poskytlo jasnejší základný text EÚ;

10. pripomína svoju požiadavku, aby sa inštitúcie EÚ, ako aj národné orgány v súlade so zásadou 
úprimnej spolupráce, maximálne usilovali o jasné a objektívne informovanie európskych 
občanov o obsahu Lisabonskej zmluvy;

11. poveruje svoj príslušný výbor, aby pripravil potrebné zmeny rokovacieho poriadku a posúdil 
potrebu ďalších vykonávacích opatrení;

o

o   o

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a správu Výboru pre ústavné veci postúpil 
národným parlamentom členských štátov, Rade, Komisii a bývalým členom Konventu 
o budúcnosti Európy a aby zabezpečil, že útvary Európskeho parlamentu vrátane jeho 
informačných kancelárií budú poskytovať dostatok informácií o pozícii Európskeho parlamentu 
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k Lisabonskej zmluve.
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Správa o novej úlohe a kompetenciách Parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy
(2008/2063(INI)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva, podpísanú 13. decembra 2007,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva v znení 
zmien a doplnení Jednotného európskeho aktu, Maastrichtskej zmluvy, Amsterdamskej zmluvy 
a Zmluvy z Nice,

– so zreteľom na Chartu základných práv z 12. decembra 20071,

– so zreteľom na Vyhlásenie z Laekenu o budúcnosti Európskej únie z 15. decembra 20012,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu, podpísanú 29. októbra 2004 v Ríme,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2007 o pláne ústavného procesu Európskej únie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve5,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci, ako aj stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru 
pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru 
pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybné 
hospodárstvo, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre 
petície (A6-0145/2009),

1. Nové politiky

1.1. Nové ciele a horizontálne ustanovenia

1. víta záväzný charakter, ktorý zmluva poskytuje Charte základných práv, a víta uznanie práv, 
slobôd a zásad stanovených touto chartou pre všetkých občanov a obyvateľov Európskej únie; 

                                               
1 Charta základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000, vyhlásená v Štrasburgu 12. decembra 2007.
2 Európska rada v Laekene, Vyhlásenie z Laekenu o budúcnosti Európskej únie, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Ú. v. EÚ C 125 E, 22.5.2008, s. 215.
4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328.
5 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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zdôrazňuje, že Parlament bude niesť záväzok zabezpečiť plné rešpektovanie tejto charty;

2. víta posilnenie zastupiteľskej a participatívnej demokracie vyplývajúce okrem iného zo 
zavedenia tzv. občianskej iniciatívy (článok 11 Zmluvy o EÚ v znení zmien a doplnení 
Lisabonskej zmluvy), ktorá občanom Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, umožní vyzvať Komisiu, 
aby predložila návrh právneho aktu;

3. víta skutočnosť, že ochrana životného prostredia zaujíma vo všetkých politikách EÚ významné 
miesto a že v článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v znení Lisabonskej zmluvy sa 
priamo uvádza zmienka o boji proti zmene klímy na medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje, že 
Parlament by mal pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Európsku úniu, aby prevzala vedúcu úlohu 
vo všetkých politikách týkajúcich sa boja proti zmene klímy a globálnemu otepľovaniu;

4. víta skutočnosť, že Zmluva o fungovaní EÚ únie spája budovanie priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti s ochranou základných práv a právnym poriadkom Európskej únie 
a jej členských štátov (článok 67 Zmluvy o fungovaní EÚ);

5. berie na vedomie predovšetkým cieľ dosiahnuť „sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku“, 
ako aj „vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality“ (článok 3 ods. 3 
Zmluvy o EÚ), v ktorom sa spája dokončenie vnútorného trhu s ďalšími cieľmi;

6. s uspokojením poznamenáva, že rovnosť mužov a žien bola zaradená medzi európske hodnoty 
(článok 2 Zmluvy o EÚ) a ciele (článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ);

7. víta skutočnosť, že podľa článku 208 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ „politika Únie v oblasti 
rozvojovej spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a 
posilňujú“, zatiaľ čo podľa platného článku 177 ods. 1 Zmluvy o ES „politika Spoločenstva v 
oblasti rozvojovej spolupráce […] doplňuje politiky uskutočňované členskými štátmi“; 
zdôrazňuje väčšiu zodpovednosť Parlamentu vzhľadom na to, že EÚ bude zohrávať 
významnejšiu úlohu z hľadiska iniciatívy pri stanovovaní politík, čo by malo viesť k lepšej 
koordinácii darcov a deľbe práce a k väčšej účinnosti pomoci, pokiaľ ide o “obmedzovanie 
chudoby a v dlhodobom horizonte jej odstránenie“;

8. verí, že zahrnutie územnej súdržnosti medzi ciele Únie (článok 3 Zmluvy o EÚ) dopĺňa ciele 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti a že zavedenie právnych základov pre tieto oblasti posilní 
právomoci Parlamentu, pokiaľ ide o hodnotenie územného vplyvu kľúčových politík Únie; s 
potešením poznamenáva, že články 349 a 355 Zmluvy o fungovaní EÚ potvrdzujú osobitný 
štatút najvzdialenejších regiónov;

9. víta zavedenie horizontálnych ustanovení o vysokej úrovni zamestnanosti, sociálnej ochrane, 
boji proti sociálnemu vylúčeniu, vysokej úrovni vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 
ľudského zdravia, boji proti diskriminácii a ochrane životného prostredia, ktoré budú 
všeobecnými zásadami tvorby politík Európskej únie (články 9, 10 a 11 Zmluvy o fungovaní 
EÚ);

10. víta tiež posilnenie ochrany spotrebiteľa ako prierezovej úlohy pri stanovovaní a vykonávaní 
iných politík Únie, keďže jej význam vzrástol na základe článku 12 Zmluvy o fungovaní EÚ;
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11. víta doložku o solidarite uvedenú v článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ, vďaka ktorej môže 
Rada rozhodnúť o vhodných opatreniach v prípade, že pri zásobovaní určitými produktmi, 
najmä v oblasti energetiky, vzniknú vážne problémy;

12. víta skutočnosť, že v článku 214 Zmluvy o fungovaní EÚ sa humanitárna pomoc uznáva za 
plnohodnotnú politiku Únie; zastáva názor, že piata časť, hlava III, oddiely 1 (Rozvojová 
spolupráca) a 3 (Humanitárna pomoc) tejto zmluvy poskytujú jednoznačný právny základ pre 
rozvojovú a humanitárnu pomoc, na ktoré sa uplatňuje riadny legislatívny postup;

13. víta okrem toho posilnenie právomocí Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, pokiaľ ide 
o poskytovanie pomoci ad hoc a pomoci pri katastrofách v tretích krajinách (článok 214 Zmluvy 
o fungovaní EÚ); 

1.2. Nový právny základ

14. zdôrazňuje, že rozšírenie vonkajšej činnosti Únie podľa Lisabonskej zmluvy vrátane 
ustanovenia nových právnych základov a nástrojov, ktoré majú vplyv na oblasti týkajúce sa 
zahraničnej politiky (vonkajšia činnosť a spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 
(SZBP)/spoločná bezpečnostná a obranná politika), si vyžaduje novú medziinštitucionálnu 
rovnováhu, ktorá zaručí primeranú demokratickú kontrolu zo strany Parlamentu;

15. víta skutočnosť, že na energetické otázky sa bude odteraz vzťahovať samostatná hlava XXI 
v tretej časti a že činnosť v tejto oblasti tak bude mať právny základ (článok 194 Zmluvy o 
fungovaní EÚ); poznamenáva však, že kým riadny legislatívny postup sa bude chápať ako 
všeobecné pravidlo, rozhodnutia o štruktúre energetických zdrojov zostanú naďalej v 
kompetencii členských štátov a fiškálne opatrenia v tejto oblasti si budú naďalej vyžadovať iba 
konzultácie Európskeho parlamentu;

16. s uspokojením vníma spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, a víta právny základ umožňujúci vymedzenie zásad a podmienok poskytovania služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu na základe riadneho legislatívneho postupu (článok 14 
Zmluvy o fungovaní EÚ a protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu);

17. domnieva sa, že zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(články 206 a 207 Zmluvy o fungovaní EÚ) celkovo prispievajú k posilneniu jej demokratickej 
legitimity a zvýšeniu jej účinnosti, a to predovšetkým zavedením riadneho legislatívneho 
postupu a požiadavky získania súhlasu v prípade všetkých dohôd; poznamenáva, že všetky 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje spoločná obchodná politika, budú patriť do výlučnej právomoci 
Únie, v dôsledku čoho už nebudú existovať žiadne zmiešané obchodné dohody uzatvárané 
Komisiou a členskými štátmi

18. vyjadruje svoju spokojnosť s vložením ustanovenia o európskej politike v oblasti kozmického 
priestoru (článok 189 Zmluvy o fungovaní EÚ) a víta, že Parlament a Rada získavajú 
príležitosť, aby v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijali potrebné opatrenia na 
vytvorenie európskeho vesmírneho programu; zastáva však názor, že znenie tohto článku, a to 
že „je vylúčená akákoľvek harmonizácia ustanovení zákonov a iných právnych predpisov 
členských štátov“ môže viesť k prekážkam pri vykonávaní spoločnej európskej politiky v 
oblasti kozmického priestoru;
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19. poukazuje na to, že Lisabonská zmluva obsahuje nový právny základ zabezpečujúci 
spolurozhodovanie, pokiaľ ide o ochranu práv duševného vlastníctva (článok 118 Zmluvy 
o fungovaní EÚ);

20. víta rozšírenie rozsahu pôsobnosti opatrení EÚ v oblasti politiky mládeže, ktorá podporuje účasť 
mladých ľudí na demokratickom živote v Európe (článok 165 Zmluvy o fungovaní EÚ);

21. víta nový právny základ ustanovený v článku 298 Zmluvy o fungovaní EÚ, v ktorom sa uvádza, 
že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované 
otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou,“ keďže poskytuje základ pre 
nariadenie upravujúce správne postupy v EÚ;

22. víta posilnenie právneho základu pre prijatie opatrení Európskej únie v oblasti prevencie a boja 
proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie (článok 325 Zmluvy o fungovaní EÚ); 
zdôrazňuje skutočnosť, že v Lisabonskej zmluve je vypustené ustanovenie, ktoré sa nachádza v 
súčasnom článku 280 Zmluvy o ES a podľa ktorého „tieto opatrenia neovplyvňujú uplatňovanie 
vnútroštátneho trestného práva a vnútroštátnej justičnej správy“;

23. poukazuje na to, že nové ustanovenia zmluvy týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych 
a trestných veciach obsahujú právny základ pre prijatie opatrení na podporu vzdelávania sudcov 
a justičných pracovníkov (články 81 a 82 Zmluvy o fungovaní EÚ);

24. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva okrem toho poskytuje možnosť zriadiť Európsku prokuratúru 
s cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie (článok 86 
Zmluvy o fungovaní EÚ);

25. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva zavádza v rámci vnútorných a vonkajších cieľov 
Európskej únie záväzné ustanovenia na ochranu práv dieťaťa (článok 3 ods. 3 podods. 2 a ods. 5 
Zmluvy o EÚ);

26. víta, že cestovnému ruchu je v Lisabonskej zmluve venovaná nová hlava (článok 195 Zmluvy 
o fungovaní EÚ), v ktorej sa stanovuje, že Únia v tejto oblasti dopĺňa činnosť členských štátov; 
okrem toho víta ustanovenie, že pri prijímaní legislatívnych návrhov, na ktoré sa uvedená hlava 
vzťahuje, sa uplatňuje riadny legislatívny postup;

27. víta skutočnosť, že v Lisabonskej zmluve sa medzi oblasťami, pre ktoré sa ustanovuje právny 
základ, nachádza šport (článok 165 Zmluvy o fungovaní EÚ); zdôrazňuje predovšetkým, že 
Únia môže konečne prijať opatrenia na rozvoj športu a najmä jeho európskeho rozmeru a môže 
náležite zohľadniť osobitnú povahu športu pri uplatňovaní ostatných európskych politík;

2. Nové právomoci Parlamentu

2.1. Nové spolurozhodovacie právomoci

28. víta skutočnosť, že rozšírením spolurozhodovacích právomocí Parlamentu v Lisabonskej 
zmluve sa významne posilní demokratická legitimita Európskej únie;

29. víta skutočnosť, že do Zmluvy o fungovaní EÚ je v plnej miere zahrnutý priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (články 67 až 89), čím sa formálne ukončuje tretí pilier; víta 
skutočnosť, že na väčšinu rozhodnutí v oblasti občianskeho práva, azylovej, prisťahovaleckej a 
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vízovej politiky, ako aj justičnej a policajnej spolupráce v trestných veciach, sa bude vzťahovať 
riadny legislatívny postup;

30. je presvedčený, že zavedenie riadneho legislatívneho postupu v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky posilní demokratickú zodpovednosť Európskej únie, a to vzhľadom 
na to, že Európsky parlament bude na rovnakom základe ako Rada spolurozhodovať pri tvorbe 
právnych predpisov; zdôrazňuje, že spolurozhodovanie sa bude na základe článku 43 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie uplatňovať na všetky právne predpisy v oblasti 
poľnohospodárstva a že toto bude obzvlášť platiť v prípade štyroch hlavných textov 
o horizontálnej pomoci v oblasti poľnohospodárstva (jednotná organizácia spoločného trhu, 
nariadenie o priamych platbách, nariadenie o podpore rozvoja vidieka a financovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky);

31. zdôrazňuje, že akákoľvek právomoc Rady prijímať opatrenia podľa článku 43 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní EÚ vyžaduje, aby sa predtým riadnym legislatívnym postupom prijal legislatívny akt 
podľa článku 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý stanovuje podmienky a obmedzenia 
spojené s právomocami udelenými Rade; zastáva názor, že článok 43 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie neposkytuje právny základ ani žiadnu autonómnu právomoc, ktorá by 
umožňovala prijatie alebo zmenu ktoréhokoľvek z aktov Rady, ktoré sú v súčasnosti v platnosti 
v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky; vyzýva Radu, aby upustila od prijímania 
akýchkoľvek opatrení uvedených v článku 43 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ bez 
predchádzajúcej konzultácie s Parlamentom;

32. konštatuje, že Lisabonská zmluva zavádza rozsiahle zmeny v procese rozhodovania o spoločnej 
politike rybného hospodárstva a zvýši tiež jeho demokratickú zodpovednosť; víta skutočnosť, že 
Parlament a Rada stanovia v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva (článok 43 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní EÚ); v tejto súvislosti sa domnieva, že akákoľvek iná vec formálne začlenená do 
každoročného nariadenia, ako je stanovenie možností výlovu a rozdelenie kvót, napríklad 
technické opatrenia či rybársky výlov alebo začlenenie dohôd prijatých v rámci regionálnych 
rybárskych organizácií, ktoré majú svoj vlastný právny základ, by mala podliehať riadnemu 
legislatívnemu postupu;

33. víta zavedenie riadneho legislatívneho postupu pre prijímanie podrobných pravidiel 
mnohostranného dohľadu (článok 121 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ), ktoré by mali posilniť 
ekonomickú koordináciu;

34. verí, že zodpovednosť Európskej centrálnej banky podávať správy o menovej politike sa teraz 
posilnila, keďže Európska centrálna banka je uznaná ako orgán Európskej únie; víta skutočnosť, 
že niekoľko ustanovení týkajúcich sa štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej 
centrálnej banky možno po konzultácii s Parlamentom upraviť, a to v súlade s článkom 40.2 
štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky; potvrdzuje, že táto 
skutočnosť nepredstavuje obmedzenie nezávislosti Európskej centrálnej banky v oblasti 
menovej politiky ani priorít stanovených v zmluve;

35. považuje článok 182 Zmluvy o fungovaní Európskej únie za pokrok, pretože na viacročný 
rámcový program a realizáciu európskeho výskumného priestoru, ktoré sa v ňom uvádzajú, sa 
bude vzťahovať riadny legislatívny postup; všíma si však, že osobitné programy, ktoré sa v 
tomto článku spomínajú, sa prijmú v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom 
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spočívajúcim v tom, že s Európskym parlamentom sa iba konzultuje (článok 182 ods. 4 Zmluvy 
o fungovaní EÚ);

36. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva poskytuje Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o 
uplatňovanie štrukturálnych fondov, rovnaké právomoci ako Rade, a nahrádza tak súčasný 
postup súhlasu riadnym legislatívnym postupom; domnieva sa, že táto zmena je obzvlášť 
dôležitá, pokiaľ ide o štrukturálne fondy v období po roku 2013, pretože sa tým zvýši 
transparentnosť a zodpovednosť týchto fondov voči občanom;

37. poznamenáva, že na právne predpisy zakazujúce diskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo 
etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie sa bude vzťahovať mimoriadny legislatívny postup po udelení 
súhlasu Parlamentu (článok 19 Zmluvy o fungovaní EÚ);

38. víta skutočnosť, že riadny legislatívny postup sa bude vzťahovať na opatrenia na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, predovšetkým ženami a deťmi, a sexuálnemu zneužívaniu (článok 79 
ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ);

39. víta rozšírenie rozhodovania kvalifikovanou väčšinou na oblasť vzdelávania vrátane športu (článok 
165 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ);

40. víta skutočnosť, že sa na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie odteraz bude uplatňovať 
spolurozhodovanie (článok 336 Zmluvy o fungovaní EÚ), čo Parlamentu umožní, aby sa 
podieľal na úprave príslušných nariadení za rovnakých podmienok ako Rada;

2.2. Nové rozpočtové právomoci

41. konštatuje, že Lisabonská zmluva prináša rozsiahle zmeny v oblasti financií EÚ, predovšetkým 
čo sa týka medziinštitucionálnych vzťahov a rozhodovacích postupov;

42. poukazuje na to, že Rada a Parlament sa musia v rámci limitov vlastných zdrojov dohodnúť na 
plánovaní výdavkov, čo sa stáva právne záväzné (článok 312 Zmluvy o fungovaní EÚ); víta 
skutočnosť, že rozpočet ako celok musí byť schválený Parlamentom a Radou spoločne v súlade 
s viacročným finančným rámcom; víta odstránenie rozdielu medzi povinnými a nepovinnými 
výdavkami (článok 314 Zmluvy o fungovaní EÚ); víta skutočnosť, že na prijatie nariadenia o 
rozpočtových pravidlách sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup (článok 322 Zmluvy 
o fungovaní EÚ);

43. poukazuje na správu o vplyve inovácií Lisabonskej zmluvy na rozpočet: inštitucionálne aspekty 
a nové právomoci Európskej únie, ktorú vypracoval Výbor pre rozpočet;

2.3. Nový schvaľovací postup

44. víta skutočnosť, že zjednodušené revízne postupy, pokiaľ ide o zavedenie hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou a zavedenie riadneho legislatívneho postupu v danej oblasti, si podľa 
hlavy V Zmluvy o EÚ alebo Zmluvy o fungovaní EÚ vyžadujú súhlas Parlamentu;

45. berie na vedomie zavedenie doložky o vystúpení pre členské štáty (článok 50 Zmluvy o EÚ); 
zdôrazňuje, že dohodu stanovujúcu podmienky umožňujúce členskému štátu vystúpiť z 
Európskej únie nemožno uzavrieť, kým ju Parlament neodsúhlasí;



PE423.766v01-00 78/361 DV\779820SK.doc

SK

46. víta skutočnosť, že súhlas Parlamentu bude nutný pre široký okruh medzinárodných dohôd 
podpisovaných Európskou úniou; zdôrazňuje svoj úmysel požiadať v prípade potreby Radu, aby 
nezačínala rokovania o medzinárodných dohodách, kým Parlament neuvedie svoje stanovisko, a 
aby na základe správy príslušného výboru Parlamentu umožnila prijímať odporúčania v 
akejkoľvek fáze rokovaní a tieto sa pred ukončením rokovaní zobrali do úvahy;

47. naliehavo žiada, aby sa ku všetkým budúcim zmiešaným dohodám spájajúcim prvky spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a prvky, ktoré do tejto politiky nepatria, bežne pristupovalo 
podľa jedného právneho základu, ktorý by sa mal priamo týkať hlavného predmetu dohody; 
konštatuje, že Parlament bude mať s výnimkou prípadov, kedy sa dohoda vzťahuje výhradne na 
spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, právo byť konzultovaný;

2.4. Nové kontrolné právomoci

48. víta skutočnosť, že predseda Komisie bude volený Európskym parlamentom na návrh Európskej 
rady, pričom sa zohľadnia voľby do Európskeho parlamentu; poukazuje na správu o 
medziinštitucionálnej rovnováhe, ktorú vypracoval Výbor pre ústavné veci;

49. víta skutočnosť, že podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku bude podliehať schváleniu Európskeho parlamentu spolu s ostatnými 
členmi Komisie ako celku, a bude mu tiež možné vysloviť nedôveru, na základe čoho sa bude 
Parlamentu zodpovedať;

50. víta nový postup pri vymenúvaní sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora 
a Všeobecného súdu, ako je stanovený v článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorého má 
rozhodnutiu vlád štátov predchádzať vyjadrenie skupiny siedmich odborníkov, z ktorých 
jedného má navrhnúť Európsky parlament, k vhodnosti kandidátov, pokiaľ ide o vykonávanie 
ich povinností;

51. zdôrazňuje potrebu transparentnosti a demokratickej kontroly pri zriaďovaní Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť, a to v súlade s článkom 27 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a pripomína svoje právo 
na konzultáciu, pokiaľ ide o jej zriadenie; domnieva sa, že Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť by mala byť administratívne pridružená ku Komisii; 

52. očakáva objasnenie, pokiaľ ide o kritériá na osobitných predstaviteľov EÚ, ich vymenúvanie 
a hodnotenie a zároveň vymedzenie a cieľ ich úloh, trvanie ich mandátu a koordináciu 
a komplementárnosť s budúcimi delegáciami Únie;

53. zdôrazňuje potrebu transparentnosti a demokratickej kontroly, pokiaľ ide o Európsku obrannú 
agentúru a ňou vykonávané činnosti, a to zabezpečením pravidelnej výmeny informácií medzi 
jej výkonným riaditeľom a príslušným výborom Európskeho parlamentu;

54. víta novú poradnú úlohu, ktorú v súlade s článkom 40.2 štatútu Európskeho systému 
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky bude mať, pokiaľ ide o zmenu zloženia Rady 
guvernérov Európskej centrálnej banky;

55. víta skutočnosť, že agentúry, predovšetkým Europol a Eurojust, budú podliehať väčšej 
parlamentnej kontrole (články 85 a 88 Zmluvy o fungovaní EÚ); zastáva preto názor, že 
plánovaný konzultačný postup pre zakladanie spoločných podnikov v oblasti výskumu a 
technologického rozvoja (články 187 a 188 Zmluvy o fungovaní EÚ) nezodpovedá koncepcii 
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právnych aktov Únie o zakladaní agentúr;

2.5. Nové práva na informácie

56. vyzýva predsedu Európskej rady, aby Parlament neustále informoval o prípravách zasadnutí 
Európskej rady a aby podával správy o ich výsledkoch, pokiaľ možno do dvoch pracovných dní 
(ak je to potrebné na osobitné rokovanie Parlamentu);

57. vyzýva predsedu rotujúceho predsedníctva Rady, aby Parlament informoval o plánoch 
predsedníctva a o dosiahnutých výsledkoch;

58. vyzýva budúceho podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, aby sa s Parlamentom dohodol na vhodných postupoch, ktorými sa 
zabezpečí, že Parlament bude v plnej miere informovaný o vonkajšej činnosti Európskej únie a 
že sa s ním v tejto oblasti bude konzultovať, pričom sa do tohto postupu v príslušnej miere 
zapoja všetky parlamentné výbory, ktoré sú zodpovedné za oblasti patriace do právomocí 
vysokého predstaviteľa;

59. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o dojednávanie a uzatváranie medzinárodných dohôd, Komisia bude 
mať právny záväzok informovať Parlament o pokroku v rokovaniach v rovnakej miere ako 
osobitný výbor ustanovený Radou, ako uvádza článok 218 Zmluvy o fungovaní EÚ; žiada, aby 
sa tieto informácie poskytovali v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako sa v súlade s týmto 
článkom poskytujú príslušnému výboru Rady;

2.6. Nové práva iniciatívy

60. víta novú úlohu Parlamentu pri iniciovaní zmien a doplnení zmlúv; toto právo využije a bude 
predkladať nové návrhy pre budúcnosť Európy, keď si to vyžiadajú nové výzvy;

61. víta skutočnosť, že Parlament bude mať právo iniciatívy, pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa jeho 
vlastného zloženia, rešpektujúc pritom zásady ustanovené v zmluvách (článok 14 Zmluvy 
o EÚ);

62. poznamenáva, že Lisabonská zmluva zavádza pre prijímanie ustanovení určujúcich postupy 
a právomoci dočasných vyšetrovacích výborov mimoriadny legislatívny postup (článok 226 
Zmluvy o fungovaní EÚ);

3. Nové postupy

3.1. Kontrola zo strany národných parlamentov

63. víta nové práva udelené národným parlamentom, pokiaľ ide o preskúmanie uplatňovania zásady 
subsidiarity vo všetkých právnych predpisoch Únie; domnieva sa, že posilnenie kontroly 
európskych politík zo strany národných parlamentov zvýši aj verejné povedomie o činnostiach 
Únie;

64. zdôrazňuje, že nové právomoci národných parlamentov sa musia po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy plne rešpektovať;

65. víta záväzok miestnych a regionálnych orgánov, pokiaľ ide o rešpektovanie zásady subsidiarity; 
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berie na vedomie právo Výboru regiónov podať žalobu na Súdnom dvore, keď sa domnieva, že 
zásada subsidiarity nebola dodržaná (článok 8 ods. 2 protokolu č. 2);

3.2. Delegované akty

66. oceňuje zlepšenia vyplývajúce z nových ustanovení o právnych aktoch a hierarchii noriem, 
predovšetkým vytvorenie delegovaného právneho aktu (článok 290 Zmluvy o fungovaní EÚ), 
ktorý umožňuje na Komisiu preniesť právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty 
alebo meniť a dopĺňať nepodstatné prvky legislatívneho aktu; poukazuje na to, že ciele, obsah, 
rozsah a trvanie akéhokoľvek takéhoto delegovania musí jasne vymedziť Parlament a Rada v 
legislatívnom akte;

67. víta predovšetkým ustanovenia článku 290 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré predpokladajú, 
že Parlament (a Rada) majú právo tak zrušiť delegovanie právomocí, ako aj vznášať námietky 
proti jednotlivým delegovaným aktom;

68. berie na vedomie, že Zmluva o fungovaní EÚ neposkytujú právny základ pre rámcové opatrenie 
týkajúce sa delegovaných aktov; navrhuje však, aby sa inštitúcie dohodli na štandardnom znení 
delegovania právomocí, ktorý by Komisia mohla pravidelne vkladať do samotných návrhov 
legislatívnych aktov; zdôrazňuje, že tým by sa zachovala sloboda zákonodarcu;

69. žiada Komisiu, aby objasnila, ako má v úmysle vykladať vyhlásenie č. 39 pripojené 
k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu, týkajúce sa 
konzultácií s odborníkmi v oblasti finančných služieb, a ako zamýšľa tento výklad nad rámec 
ustanovení o delegovaných aktoch uvedených v Zmluve o fungovaní EÚ uplatňovať;

3.3. Vykonávacie akty

70. poznamenáva, že Lisabonská zmluva zrušuje súčasný článok 202 Zmluvy o ES o vykonávacích 
právomociach a namiesto toho zavádza v článku 291 Zmluvy o fungovaní EÚ nový postup –
tzv. vykonávacie akty – ktorý v prípadoch, keď „sú potrebné jednotné podmienky na 
vykonávanie právne záväzných aktov Únie“, poskytuje možnosť zveriť vykonávacie právomoci 
Komisii; 

71. poznamenáva, že v článku 291 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ sa požaduje, aby Parlament a 
Rada vopred prijali všeobecné pravidlá a zásady týkajúce sa mechanizmu, ktorým členské štáty 
uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí zo strany Komisie;

72. poznamenáva, že Lisabonská zmluva už neobsahuje základ pre súčasný komitologický postup 
a že neprerokované legislatívne návrhy, ktoré sa neprijmú pred nadobudnutím jej platnosti, sa 
musia upraviť, aby spĺňali požiadavky článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ;

73. domnieva sa, že pre počiatočné obdobie by sa mohlo s Radou prerokovať dočasné riešenie, aby 
sa ako dôsledok prípadného právneho vákua nevyskytli žiadne prekážky a zákonodarca mohol 
po dôkladnom zvážení návrhov Komisie prijať nové nariadenie;

4. Priority pre prechodné obdobie

74. vyzýva Komisiu, aby zákonodarcom poslala všetky neprerokované návrhy, na ktoré sa vzťahujú 
nové právne základy a zmeny legislatívnych postupov;
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75. poukazuje na to, že Parlament rozhodne o tom, akú pozíciu zaujme k stanoviskám, ktoré sa už 
prijali v rámci konzultačných postupov o veciach, ktorých prerokúvanie sa zmenilo na 
prerokúvanie riadnym legislatívnym postupom, či už to znamená potvrdenie jeho 
predchádzajúcej pozície alebo prijatie novej; zdôrazňuje, že Parlament môže hlasovať o tom, či 
potvrdí svoje pozície ako pozície Parlamentu v prvom čítaní, až po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy;

76. trvá na uzavretí medziinštitucionálnej dohody, ktorá by až do nadobudnutia platnosti 
Lisabonskej zmluvy znemožňovala prijatie neprerokovaných legislatívnych návrhov patriacich 
do tretieho piliera, ktoré sa týkajú základných práv, aby sa umožnila plná právna kontrola týchto 
otázok, zatiaľ čo opatrenia, ktoré nemajú žiaden alebo len malý vplyv na základné práva, sa 
môžu prijať aj pred nadobudnutím jej platnosti;

5. Návrhy

77. vyzýva ostatné inštitúcie, aby začali rokovania o medziinštitucionálnej dohode, ktorá by sa 
vzťahovala na tieto hľadiská:

a) hlavné ciele, ktoré má Európska únia po roku 2009 dosiahnuť, napr. v podobe rámcovej 
dohody o pracovnom programe Parlamentu a Komisie počínajúc rokom 2009;

b) vykonávacie opatrenia, ktoré treba prijať, aby bola nová zmluva prínosom pre inštitúcie i 
občanov Únie;

78. žiada o aktualizáciu Medziinštitucionálnej dohody medzi Parlamentom a Radou stanovujúcej 
ich pracovné vzťahy v oblasti zahraničnej politiky vrátane výmeny dôverných informácií na 
základe článkov 14 a 36 Zmluvy o EÚ a článku 295 Zmluvy o fungovaní EÚ;

79. vyzýva Radu a Komisiu, aby zvážili vypracovanie novej medziinštitucionálnej dohody 
s Parlamentom, ktorá by jasne vymedzila jeho účasť na všetkých fázach postupu uzatvárania 
medzinárodných dohôd;

80. žiada, aby sa ako dôsledok nových ustanovení o viacročnom finančnom rámci (článok 312 
Zmluvy o fungovaní EÚ) a o nariadení o rozpočtových pravidlách (článok 322 Zmluvy o 
fungovaní EÚ) preskúmala medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne a správnom 
finančnom hospodárení;

81. domnieva sa, že by sa mali vykonať všetky opatrenia potrebné na vytvorenie európskej 
informačnej a komunikačnej politiky, a považuje spoločné politické vyhlásenie všetkých troch 
inštitúcií týkajúce sa komunikácie za užitočný prvý krok k dosiahnutiu tohto cieľa;

82. vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila iniciatívu na vykonávanie tzv. občianskej iniciatívy, 
ktorý by stanovovala jasné, jednoduché a praktické podmienky uplatňovania tohto občianskeho 
práva; poukazuje na správu o iniciatíve občanov, ktorú vypracoval Výbor pre ústavné veci;

83. vyzýva Komisiu, aby prijala nariadenia vykonávajúce článok 298 Zmluvy o fungovaní EÚ 
vzťahujúci sa na správny úradný postup, ktoré budú odpoveďou na dlhodobú žiadosť 
Parlamentu a európskeho ombudsmana o spoločný systém, pokiaľ ide o zákon o správnom 
práve týkajúci sa európskej administratívy;
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84. poznamenáva, že Lisabonská zmluva umožňuje zahrnutie Európskeho rozvojového fondu do 
rozpočtu EÚ, čím sa posilní demokratická legitimita dôležitej súčasti jej rozvojovej politiky; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby v súvislosti s rozpočtom Európskej únie podnikli v priebežnom 
hodnotení 2008/2009 nevyhnutné kroky;

85. odporúča, aby sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a po tom, čo Európska únia 
nahradí Európske spoločenstvá, bezodkladné preskúmalo a posilnilo postavenie Európskej únie 
v medzinárodných organizáciách;

86. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa s Parlamentom dohodli na stratégii zameranej na zabezpečenie 
súdržnosti medzi prijatými právnymi predpismi a Chartou základných práv, ako aj pravidlami
uvedenými v zmluvách týkajúcimi sa politík, ako predchádzanie diskriminácii, ochrana 
žiadateľov o azyl, zvyšovanie transparentnosti, ochrana údajov, práva menšín a práva obetí a 
podozrivých;

87. vyzýva Komisiu a Radu, aby prispeli k zlepšeniu vzťahov medzi európskymi a vnútroštátnymi 
orgánmi, a to predovšetkým v legislatívnej a súdnej oblasti;

88. vyzýva Komisiu a Radu, aby iniciovali vytvorenie účinnej spoločnej energetickej politiky s 
cieľom účinne koordinovať trhy s energiou v členských štátoch EÚ a ich ďalší rozvoj a aby 
pritom zohľadnili vonkajšie aspekty s osobitným dôrazom na zdroje energie a trasy 
energetického zásobovania;

89. vyzýva Radu, aby spoločne s Parlamentom zvážila, akým spôsobom by sa mali využiť 
ustanovenia článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré jej umožňujú poveriť Európsku 
centrálnu banku osobitnými úlohami týkajúcimi sa „obozretného dohľadu nad úverovými 
inštitúciami a ďalšími finančnými inštitúciami s výnimkou poisťovní“;

90. zaväzuje sa, že upraví svoju vnútornú organizáciu tak, aby optimalizoval a racionalizoval výkon 
nových právomocí, ktoré mu boli zmluvou udelené;

°

° °

91. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a národným 
parlamentom členských štátov.



Správa o vývoji vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci 
Lisabonskej zmluvy (2008/2120(INI)) - Správa Elmara Broka1

Európsky parlament,
                                               
1 Táto správa ešte nebola preskúmaná plénom, ani sa o nej nehlasovalo, preto zápisnica uvádza výsledok 

hlasovania Výboru pre ústavné veci.
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– so zreteľom na protokol o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu 
Amsterdamskej zmluvy,

– so zreteľom na protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý tvorí prílohu 
Amsterdamskej zmluvy,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, najmä na článok 12 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na protokol o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu 
Lisabonskej zmluvy, najmä na jeho článok 9,

– so zreteľom na protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý tvorí prílohu 
Lisabonskej zmluvy,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2002 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a národnými parlamentmi v rámci európskej integrácie1,

– so zreteľom na usmernenia pre vzťahy medzi vládami a parlamentmi týkajúce sa otázok 
Spoločenstva (inštruktívne minimálne normy) z 27. januára 2003 („Kodanské parlamentné 
usmernenia“)2, prijaté na XXVIII. Konferencii Spoločenstva a výborov pre európske záležitosti 
parlamentov Európskej únie (COSAC),

– so zreteľom na usmernenia pre medziparlamentnú spoluprácu v Európskej únii z 21. júna 2008,3

– so zreteľom na závery XL. COSAC schôdze, ktorá sa konala v Paríži 4. novembra 2008, najmä 
na jej bod 1,

– so zreteľom na správu podvýboru írskeho parlamentu z novembra 2008 s názvom Budúcnosť 
Írska v Európskej únii, najmä na odseky 29 až 37 zhrnutia, v ktorých sa dôrazne požaduje 
posilnenie parlamentnej kontroly národných vlád ako členov Rady,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci 
a Výboru pre rozvoj (A6-0133/2008),

A. keďže posledné uznesenie prijaté Európskym parlamentom týkajúce sa otázok vzťahov 
s národnými parlamentmi sa datuje do roku 2002, a preto je čas ho znovu prehodnotiť,

B. keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente a keďže členské 
štáty sú zastúpené v Rade prostredníctvom svojej vlády, ktorá sa musí demokratickým 
spôsobom zodpovedať príslušnému národnému parlamentu (pozri článok 10 ods. 2 Zmluvy 
o EÚ v znení Lisabonskej zmluvy); nevyhnutná parlamentarizácia Únie musí teda spočívať na 
dvoch pilieroch: na jednej strane na rozšírení právomocí Európskeho parlamentu vo vzťahu ku 
všetkým rozhodnutiam Únie a na druhej strane na posilnení právomocí národných parlamentov 
vo vzťahu k ich príslušným vládam,

                                               
1 Prijaté podľa správy A5-0023/2002 Výboru pre ústavné veci (Napolitanova správa) (Ú. v. ES C 284, 

21.11.2002, s. 322).
2 Ú. v. EÚ C 154 , 2.7.2003, s. 1
3 Revidované znenie odsúhlasené konferenciou predsedov parlamentov Európskej únie na zasadaní v 

Lisabone 20. – 21. júna 2008.
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C. keďže v rámci európskeho konventu prebehla znamenitá spolupráca medzi zástupcami 
národných parlamentov a zástupcami Európskeho parlamentu, ale aj medzi týmito zástupcami 
a predstaviteľmi parlamentov pristupujúcich krajín,

D. keďže sa osvedčilo usporadúvanie konferencií parlamentov o určitých témach v rámci obdobia 
reflexie, preto by sa takýto postup mohol využívať aj v prípade zvolania nového konventu alebo 
pri podobných príležitostiach,

E. keďže vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi sa za posledné roky 
zlepšili a diverzifikovali a keďže sa uskutočňuje čoraz viac aktivít na úrovni parlamentov ako 
celku, ako aj na úrovni parlamentných výborov,

F. keďže budúci rozvoj vzťahov by mal zohľadniť výhody a nevýhody rôznych súčasných praktík,

G. keďže nové právomoci udelené národným parlamentom podľa Lisabonskej zmluvy, najmä 
pokiaľ ide o zásadu subsidiarity, ich povzbudzujú k tomu, aby sa už v ranej fáze aktívne zapájali 
do procesu tvorby politiky na úrovni EÚ,

H. keďže všetky formy medziparlamentnej spolupráce by mali spĺňať dve základné zásady: vyššiu 
efektívnosť a demokratizáciu parlamentu,

I. keďže hlavnou úlohou a funkciou Európskeho parlamentu a národných parlamentov je účasť na 
legislatívnom rozhodovaní a kontrola politických rozhodnutí na vnútroštátnej a európskej
úrovni; keďže v tomto smere nie je úzka spolupráca pre spoločné dobro nadbytočná, najmä 
s ohľadom na transpozíciu práva EÚ do vnútroštátneho práva,

J. keďže je vhodné vypracúvať politické usmernenia, na základe ktorých zástupcovia a orgány 
Európskeho parlamentu dokážu rozhodnúť o budúcich opatreniach v súvislosti so vzťahmi 
s národnými parlamentmi a s implementáciou ustanovení Lisabonskej zmluvy týkajúcich sa 
národných parlamentov,

Príspevok Lisabonskej zmluvy k rozvoju vzťahov

1. víta úlohy a práva národných parlamentov podľa Lisabonskej zmluvy – „zmluvy parlamentov“, 
ktoré posilňujú ich úlohu v rámci politických procesov Európskej únie; domnieva sa, že je 
možné rozdeliť ich do troch kategórií:

Informácie o:
– vyhodnocovaní politík realizovaných v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

– konaniach Stáleho výboru pre vnútornú bezpečnosť;

– návrhoch na vykonanie zmien a doplnení v zmluvách;

– žiadostiach o členstvo v Únii;

– zjednodušených revíziách zmluvy (šesť mesiacov vopred);

– návrhoch opatrení doplňujúcich zmluvu;
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Aktívna účasť na:
– riadnom fungovaní Únie („zastrešujúce“ ustanovenie);

– kontrole Europolu a Eurojustu spolu s Európskym parlamentom;

– dohovoroch týkajúcich sa zmien v rámci zmluvy;

Vznesenie námietky proti:
– právnym predpisom, ktoré nespĺňajú zásadu subsidiarity, použijúc postup „žltej karty“ alebo 

„oranžovej karty“;

– zmenám v zmluve v zjednodušenom postupe;

– opatreniam súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach (rodinné právo);

– porušeniu zásady subsidiarity podaním žaloby na Súdny dvor (ak to povoľujú vnútroštátne 
zákony);

Súčasné vzťahy
2. s uspokojením poznamenáva, že jeho vzťahy s národnými parlamentmi a ich poslancami 

zaznamenali za posledné roky celkom pozitívny vývoj, i keď zatiaľ nie v dostatočnej miere, 
najmä prostredníctvom nasledujúcich foriem spoločných aktivít:

– spoločné parlamentné schôdze venované horizontálnym témam presahujúcim rámec 
právomoci jedného výboru;

– pravidelné spoločné zasadnutia výborov minimálne dvakrát za polrok;

– medziparlamentné stretnutia ad hoc na úrovni výborov z iniciatívy Európskeho parlamentu 
alebo parlamentu členského štátu, ktorý predsedá Rade;

– medziparlamentné stretnutia na úrovni predsedov výborov;

– spolupráca na úrovni predsedov parlamentov v rámci konferencie hovorcov parlamentov 
Európskej únie;

– návštevy poslancov národných parlamentov v Európskom parlamente s cieľom zúčastniť sa 
na zasadnutiach príslušných špecializovaných výborov;

– stretnutia s politickými skupinami alebo stranami na európskej úrovni, ktoré spájajú 
politikov zo všetkých členských štátov s poslancami Európskeho parlamentu;

Budúce vzťahy
3. domnieva sa, že by sa mali vytvoriť nové formy dialógu pred legislatívnym procesom a po ňom 

medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi;

4. naliehavo vyzýva národné parlamenty, aby zvýšili svoje úsilie zamerané na to, aby vlády 
jednotlivých štátov niesli zodpovednosť za riadenie v oblasti čerpania finančných prostriedkov 
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EÚ; vyzýva národné parlamenty, aby dôkladne preskúmali kvalitu vnútroštátnych posúdení 
vplyvu a spôsob, akým vlády jednotlivých štátov transponujú právo EÚ do vnútroštátneho práva 
a vykonávajú politiky EÚ a programy financovania na úrovni štátu, regiónov a miestnych 
orgánov; žiada národné parlamenty, aby starostlivo sledovali podávanie správ týkajúce sa 
národných akčných plánov lisabonskej agendy; 

5. považuje za vhodné poskytovať pomoc národným parlamentom pri ich skúmaní návrhov 
právnych predpisov predtým, ako ich posúdia zákonodarné orgány Únie, ako aj v oblasti 
efektívnej kontroly ich vlád, keď rokujú v Rade;

6. uvádza, že pravidelné spoločné dvojstranné stretnutia príslušných špecializovaných výborov 
a medziparlamentné stretnutia ad hoc na úrovni výborov, ktoré sa konajú na pozvanie 
Európskeho parlamentu, umožňujú, aby sa dialóg o súčasných alebo budúcich právnych 
predpisoch alebo politických iniciatívach konal čo najskôr a preto by sa mal zachovať a naďalej 
systematicky rozvíjať do podoby stálych príslušných výborov; je presvedčený, že takýmto 
stretnutiam môžu predchádzať alebo môžu po nich nasledovať bilaterálne stretnutia ad hoc, 
ktoré by sa zaoberali špecifickými národnými otázkami a že konferencia predsedov výborov by 
mohla byť poverená zostavením a koordinovaním programu činností špecializovaných výborov 
s národnými parlamentmi;

7. poznamenáva, že stretnutia predsedníctiev špecializovaných výborov Európskeho parlamentu 
a národných parlamentov, akými sú stretnutia predsedov Výboru pre zahraničné veci, Výboru 
pre ústavné veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, sú vzhľadom 
na obmedzený počet účastníkov takisto nástrojom delenia sa o informácie a výmeny názorov;

8. domnieva sa, že aj iné formy spolupráce okrem tých, ktoré sú spomenuté vyššie, by mohli 
účinne prispieť k vytvoreniu európskeho politického priestoru a mali by byť ďalej rozvíjané 
a diverzifikované;

9. v tejto súvislosti by privítal inovácie na úrovni národných parlamentov, napríklad udelenie 
práva poslancom Európskeho parlamentu na to, aby boli raz za rok pozvaní na prednesenie 
svojich prejavov na plenárnych zasadnutiach národných parlamentov, aby sa zúčastňovali na 
zasadnutiach výborov pre európske veci v pozícii konzultantov, aby sa zúčastňovali na 
zasadnutiach špecializovaných výborov vždy, keď sa rokuje o relevantných častiach právnych 
predpisov Európskej únie alebo aby sa ako konzultanti zúčastňovali na schôdzach jednotlivých 
politických skupín;

10. odporúča, aby sa poskytli dostatočné finančné prostriedky s cieľom organizovať stretnutia 
špecializovaných výborov s príslušnými výbormi národných parlamentov, ako aj spravodajcov 
Európskeho parlamentu a tieňových spravodajcov s ich partnermi v národných parlamentoch, 
a odporúča preskúmať, či možno vytvoriť technické predpoklady pre videokonferencie medzi 
spravodajcami v špecializovaných výboroch národných parlamentov a Európskeho parlamentu;

11. domnieva sa, že väčšie právomoci národných parlamentov, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady 
subsidiarity tak, ako je ustanovené v Lisabonskej zmluve, umožnia ovplyvňovať a kontrolovať 
európske právne predpisy už v ranom štádiu a prispejú k lepšej tvorbe práva, ako aj k lepšej 
súdržnosti právnych predpisov na úrovni EÚ;

12. uvádza, že národné parlamenty sú po prvý raz poverené vymedzenou úlohou vo veciach EÚ, 
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ktorá sa líši od úlohy národných vlád, prispieva k výraznejšej demokratickej kontrole a Úniu 
zbližuje s jej občanmi; 

13. pripomína, že národné parlamenty musia vykonávať dohľad nad národnými vládami 
predovšetkým v súlade s príslušnými ústavnými predpismi a zákonmi;

14. vyzdvihuje skutočnosť, že národné parlamenty sú dôležitým hráčom pri vykonávaní európskeho 
práva a že mechanizmus výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti by mal nesmierny 
význam;

15. v tejto súvislosti poznamenáva, že vytvorenie elektronickej platformy pre výmenu informácií 
medzi parlamentmi – internetovej stránky IPEX1 – predstavuje veľký krok vpred, pretože tak 
možno v reálnom čase sledovať skúmanie dokumentov EÚ na úrovni národných parlamentov aj 
na úrovni Európskeho parlamentu a prípadne ich transpozíciu do vnútroštátnych právnych 
predpisov zo strany národných parlamentov; považuje teda za nevyhnutné, aby sa na tento 
systém, ktorého technický návrh vypracoval a ktorý prevádzkuje Európsky parlament, poskytli 
primerané finančné prostriedky;

16. plánuje systematickejšie sledovanie predlegislatívneho dialógu medzi národnými parlamentmi 
a Komisiou (tzv. Barrosova iniciatíva), aby bol už v ranej fáze zákonodarného procesu 
informovaný o postoji národných parlamentov; vyzýva národné parlamenty, aby svoje 
stanoviská vyjadrené v tejto súvislosti dali súčasne k dispozícii aj Európskemu parlamentu;

17. víta pokrok dosiahnutý v posledných rokoch, pokiaľ ide o rozvoj spolupráce medzi Európskym 
parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrany;

18. uznáva, že národné parlamenty musia hrať dôležitú úlohu pri informačnej vnútroštátnej diskusii 
o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP) a Európskej bezpečnostnej a obrannej 
politike (EBOP);

19. so znepokojením opätovne konštatuje, že zodpovednosť za finančné opatrenia vo vzťahu 
k SZBP a EBOP nie je pred parlamentmi dostatočná, a preto sa musí zlepšiť spolupráca medzi 
Európskym parlamentom a národnými parlamentmi s cieľom dosiahnuť demokratickú kontrolu 
všetkých aspektov týchto politík(2);

20. v záujme súdržnosti a účinnosti a s cieľom predísť zdvojenému úsiliu vyzýva na rozpustenie 
parlamentného zhromaždenia Západoeurópskej únie (ZEÚ), hneď ako bude ZEÚ po vstupe 
Lisabonskej zmluvy do platnosti úplne a s konečnou platnosťou integrovaná do Európskej únie;

Úloha konferencie COSAC
21. domnieva sa, že v budúcnosti bude musieť byť politická úloha konferencie COSAC definovaná 

úzkou spoluprácou medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi a že konferencia 
COSAC, v súlade s protokolom o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí 
prílohu Amsterdamskej zmluvy, by mala naďalej zostať fórom na výmenu informácií a na 
diskusiu o všeobecných politických otázkach a osvedčených postupoch s ohľadom na kontrolu 

                                               
1 IPEX: medziparlamentná výmena informácií týkajúcich sa EÚ, oficiálne uvedená do prevádzky v júli 2006.
2 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne 

a riadnom finančnom hospodárení (Ú.v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1) a článok 28 ods. 3 Zmluvy o EÚ
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národných vlád1; domnieva sa, že informácie a diskusia by sa v druhom rade mali zamerať na 
legislatívne aktivity týkajúce sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a na 
rešpektovanie zásady subsidiarity na úrovni Európskej únie;

22. je rozhodnutý v plnej miere zohrávať svoju úlohu, plniť si svoje povinnosti v záujme 
fungovania konferencie COSAC a pokračovať v poskytovaní technickej podpory sekretariátu 
konferencie COSAC a zástupcom národných parlamentov;

23. pripomína, že aktivity Európskeho parlamentu a národných parlamentov v rámci konferencie 
COSAC sa musia dopĺňať a nesmú byť zvonku nejednotné alebo zneužívané;

24. domnieva sa, že jeho špecializované výbory by sa mali vo väčšej miere zapájať do prípravy 
stretnutí konferencie COSAC a do reprezentácie na nich; domnieva sa, že jeho delegáciu by mal 
viesť predseda Výboru pre ústavné veci, pričom by mala pozostávať z predsedov 
a spravodajcov špecializovaných výborov, ktoré sa zaoberajú bodmi zahrnutými do programu 
predmetného stretnutia konferencie COSAC; považuje za nevyhnutné, aby po každom zasadaní 
konferencie COSAC bola o jeho priebehu a výsledkoch informovaná konferencia predsedov 
i poslanci;

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.

                                               
1 Pozri usmernenia pre vzťahy medzi vládami a parlamentmi týkajúce sa otázok Spoločenstva 

(inštruktívne minimálne normy) uvedené vyššie.
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Správa o vplyve Lisabonskej zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej 
únie (2008/2073(INI)) - Správa Jeana-Luca Dehaenea1

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov zo 6. marca 2008,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva, podpísanú 13. decembra 20072,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve3,

– so zreteľom na závery rokovania Európskej rady v dňoch 11. a 12. decembra 2008,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj 
(A6-0142/2009),

A. keďže Lisabonská zmluva podporuje inštitucionálnu rovnováhu Únie, vzhľadom na to, že 
posilňuje kľúčové funkcie každej politickej inštitúcie, čím upevňuje ich úlohy 
v inštitucionálnom rámci, v ktorom spolupráca medzi inštitúciami predstavuje kľúčový prvok 
úspechu integračného procesu Únie,

B. keďže Lisabonskou zmluvou sa upravuje a posilňuje metóda Spoločenstva, ktorá sa mení na 
metódu Únie, pomocou ktorej vo všeobecnosti:

– Európska rada stanovuje všeobecné politické smery a priority,

– Komisia podporuje všeobecné záujmy Únie a na tento účel prijíma príslušné iniciatívy,

– Európsky parlament a Rada spoločne vykonávajú legislatívne a rozpočtové úlohy na základe 
návrhov Komisie,

C. keďže Lisabonská zmluva rozširuje túto špecifickú metódu rozhodovania Únie na nové oblasti 
svojich legislatívnych a rozpočtových činností,

D. keďže Lisabonská zmluva stanovuje, že Európska rada môže jednomyseľne a so súhlasom 
Európskeho parlamentu rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny 
postup, čím posilňuje metódu Únie,

E. keďže cieľom Lisabonskej zmluvy je zjednodušenie a zlepšenie súdržnosti predsedníctva 
Európskej rady a Rady, avšak koexistencia samostatného predsedníctva Európskej rady a Rady 

                                               
1 Túto správu plénum nepreskúmalo ani o nej nehlasovalo, text nižšie uvádza výsledok hlasovania Výboru 

AFCO.
2 Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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pre zahraničné veci (a Euroskupiny) spolu s pokračovaním rotačného systému predsedníctiev 
iných zložení Rady môže prinajmenšom v začiatkoch skomplikovať fungovanie Únie,

F. keďže zo zásady rodovej rovnosti vyplýva, že princíp rovnakého zastúpenia žien a mužov vo 
verejnom živote by sa mal dodržiavať aj pri nomináciách na najdôležitejšie politické posty v 
Európskej únii,

G. keďže nový postup voľby predsedu Komisie si vyžaduje zohľadnenie výsledkov týchto volieb 
a príslušné konzultácie medzi zástupcami Európskej rady a Európskeho parlamentu predtým, 
ako Európska rada navrhne svojho kandidáta,

H. keďže organizovanie medziinštitucionálnej spolupráce pri rozhodovaní bude kľúčom k úspešnej 
činnosti Únie,

I. keďže v Lisabonskej zmluve sa potvrdzuje rastúci význam prípravy strategického viacročného 
a funkčného ročného plánu pre zabezpečenie bezproblémových vzťahov medzi inštitúciami 
a efektívnej realizácie rozhodovacích postupov a zdôrazňuje úlohu Komisie ako iniciátora 
hlavných plánovacích činností,

J. keďže pri súčasnom sedemročnom finančnom plánovaní sa môže z času na čas stať, že 
Európsky parlament a Komisia sa ocitnú v situácii, keď nebudú môcť prijímať nijaké zásadné 
politické rozhodnutia týkajúce sa financií počas celého funkčného obdobia, lebo budú blokovaní 
rámcom, ktorý prijali ich predchodcovia, čo potrvá až do konca ich mandátu, čo by však bolo 
možné vyriešiť využitím možnosti, ktorú ponúka Lisabonská zmluva, a to zavedením 
päťročného finančného plánovania, ktoré by mohlo zodpovedať mandátu Parlamentu a Komisie,

K. keďže Lisabonská zmluva zavádza nový a komplexný prístup k vonkajšej činnosti Únie – aj 
keď s osobitnými mechanizmami rozhodovania v otázkach súvisiacich so spoločnou 
zahraničnou a bezpečnostnou politikou (SZBP) – a súčasne vytvára zdvojenú pozíciu 
podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa), ktorý má podporu osobitnej služby pre 
vonkajšiu činnosť ako kľúčového prvku zabezpečujúceho fungovanie tohto nového 
a integrovaného prístupu,

L. keďže Lisabonská zmluva zavádza nový systém zastupovania Únie navonok, ktorým je 
v podstate na rôznych úrovniach poverený predseda Európskej rady, predseda Komisie 
a podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) a ktorý bude vyžadovať dôkladné rozčlenenie 
a pevnú koordináciu medzi rozličnými stranami zodpovednými za toto zastupovanie s cieľom 
vyhnúť sa škodlivým konfliktom právomocí a zbytočnému zdvojovaniu,

M. keďže Európska rada sa na samite 11. a 12. decembra 2008 dohodla, že v prípade vstupu 
Lisabonskej zmluvy do platnosti do konca roka by prijala nevyhnutné právne kroky a zachovala 
aktuálne zloženie Komisie, to znamená jeden člen za každý členský štát,

Všeobecné hodnotenie

1. víta inštitucionálne inovácie obsiahnuté v Lisabonskej zmluve, ktoré vytvárajú podmienky pre 
obnovenie a rozšírenie inštitucionálnej rovnováhy v rámci Únie, čím sa inštitúciám Únie 
poskytuje možnosť efektívnejšieho, otvorenejšieho a demokratickejšieho fungovania a Únia 
môže prinášať lepšie výsledky, ktoré viac zodpovedajú očakávaniam jej občanov, a v plnej 
miere zohrávať úlohu globálneho aktéra v medzinárodnej oblasti;
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2. zdôrazňuje, že sa posilňuje základná funkcia všetkých inštitúcií, čo každej z nich umožňuje 
účinnejšie rozvíjať svoju úlohu, upozorňuje však, že nový inštitucionálny rámec vyžaduje od 
každej inštitúcie, aby svoje úlohy plnila v neustálej spolupráci s ostatnými inštitúciami a pre 
celú Úniu sa tým dosiahli pozitívne výsledky;

Posilnenie špecifickej metódy Únie v oblasti rozhodovania ako základu medziinštitucionálnej 
rovnováhy

3. víta skutočnosť, že základné prvky metódy Spoločenstva (právo iniciatívy Komisie 
a spolurozhodovanie Európskeho parlamentu a Rady) sa v Lisabonskej zmluve zachovali 
a posilnili, pričom:

– Európska rada sa stáva inštitúciou, ktorej špecifická úloha pri poskytovaní podnetov 
a určovaní smerovania Únie sa posilňuje, čím sa stanovujú jej strategické ciele a priority bez 
toho, aby zasahovali do bežného výkonu legislatívnych a rozpočtových právomocí Únie;

– potvrdzuje sa úloha Komisie ako „motora“ poháňajúceho európske aktivity, a jej monopol 
legislatívnej iniciatívy tým ostáva nedotknutý (ba dokonca sa posilňuje), najmä v 
rozpočtovom postupe;

– posilňujú sa právomoci Európskeho parlamentu ako jedného z pilierov legislatívnej moci, 
pretože riadny legislatívny postup (nový názov súčasného postupu spolurozhodovania) sa 
stane všeobecným pravidlom (ak sa v zmluvách nestanoví, že treba využiť mimoriadny 
legislatívny postup) a rozširuje sa takmer do všetkých oblastí európskych právnych 
predpisov vrátane spravodlivosti a vnútorných vecí;

– potvrdzuje a zachováva sa úloha Rady ako druhého piliera legislatívnej moci (ktorý má však 
v niekoľkých dôležitých oblastiach prevahu), najmä preto, že Lisabonská zmluva jasne 
stanovuje, že Európska rada nevykonáva legislatívne funkcie;

– nový rozpočtový postup bude takisto založený na spoločnom rovnocennom rozhodovaní 
Európskeho parlamentu a Rady o všetkých druhoch výdavkov a Parlament aj Rada budú 
spoločne rozhodovať aj o viacročnom finančnom rámci, v oboch prípadoch na základe 
iniciatívy Komisie;

– rozlíšenie medzi legislatívnymi a delegovanými aktmi a uznanie osobitnej exekutívnej úlohy 
Komisie podliehajúcej rovnocennej kontrole oboch pilierov legislatívnej moci zvýši kvalitu 
európskych právnych predpisov; Európsky parlament má novú úlohu pri zverovaní 
prenesených právomocí Komisii a dohľade nad delegovanými právnymi aktmi;

– čo sa týka zmluvných právomocí Únie, potvrdzuje sa úloha Komisie [v úzkom spojení 
s podpredsedom Komisie (vysokým predstaviteľom)] pokiaľ ide o rokovacie kapacity a na 
uzavretie všetkých medzinárodných zmlúv Radou bude potrebný súhlas Európskeho 
parlamentu;

4. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva stanovuje, že Európska rada môže po získaní 
jednomyseľného súhlasu svojich členov a so súhlasom Európskeho parlamentu, pokiaľ nie je 
proti žiaden národný parlament, rozšíriť rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny 
legislatívny postup na oblasti, v ktorých sa ešte neuplatňujú;
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5. zdôrazňuje, že tieto „preklenovacie“ doložky vo všeobecnosti odhaľujú skutočný trend 
smerujúci k najširšiemu možnému využívaniu tzv. metódy Únie, a preto vyzýva Európsku radu, 
aby čo najviac využívala tieto príležitosti, ktoré jej zmluva ponúka;

6. trvá na tom, že na plné využitie všetkých inovácií inštitúcií a postupov, ktoré zaviedla 
Lisabonská zmluva, je potrebná neustála intenzívna spolupráca medzi inštitúciami 
zúčastňujúcimi sa rozličných postupov, pri ktorej sa plne využijú výhody nových mechanizmov, 
ktoré poskytuje zmluva, a to najmä medziinštitucionálnych dohôd;

Európsky parlament

7. rozhodne víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva v plnej miere uznáva Európsky parlament ako 
jeden z dvoch pilierov legislatívnej a rozpočtovej moci Únie, pričom sa tiež potvrdzuje jeho 
úloha pri prijímaní mnohých politických rozhodnutí dôležitých pre život Únie a jeho úlohy vo 
vzťahu k politickej kontrole sa posilňujú a dokonca rozširujú, hoci v menšej miere, aj do oblasti 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

8. zdôrazňuje, že toto potvrdenie úlohy Európskeho parlamentu vyžaduje plnú spoluprácu 
ostatných inštitúcií, predovšetkým pokiaľ ide o včasné dodávanie všetkých dokumentov do 
Parlamentu, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho funkcií za rovnakých podmienok s Radou, 
ako aj spoluprácu v príslušných pracovných skupinách a na schôdzach konaných v iných 
inštitúciách a prístup do nich, za rovnakých podmienok s ďalšími účastníkmi rozhodovacieho 
procesu; vyzýva všetky tri inštitúcie, aby zvážili možnosť uzavrieť medziinštitucionálne dohody 
na účely vytvorenia štruktúry osvedčených postupov v týchto oblastiach s cieľom optimalizovať 
ich vzájomnú spoluprácu;

9. trvá na tom, že Európsky parlament musí realizovať vlastné nevyhnutné vnútorné reformy 
s cieľom prispôsobiť svoje štruktúry, postupy a pracovné metódy novým právomociam 
a pevnejším požiadavkám na plánovanie a medziinštitucionálnu spoluprácu, ktoré vychádzajú 
z Lisabonskej zmluvy1; so záujmom očakáva závery pracovnej skupiny pre parlamentnú 
reformu a pripomína, že príslušný výbor v súčasnosti pracuje na reforme rokovacieho poriadku 
Parlamentu s cieľom prispôsobiť ho Lisabonskej zmluve2;

10. víta skutočnosť, že Lisabonská zmluva rozširuje právo na iniciatívu týkajúcu sa prepracúvania 
zmlúv aj na Európsky parlament; uznáva, že Parlament má právo zúčastniť sa na konvente a že 
jeho súhlas je potrebný v prípade, keď sa Európska rada domnieva, že nie je nijaký dôvod na 
zvolanie konventu; domnieva sa, že táto skutočnosť vyznieva v prospech priznania plného práva 
Európskemu parlamentu zúčastniť sa medzivládnej konferencie (IGC) za rovnakých podmienok 
spoločne s Komisiou; vychádzajúc zo skúseností z dvoch predchádzajúcich medzivládnych 
konferencií sa domnieva, že v medziinštitucionálnej dohode by sa v budúcnosti mohli definovať 
usmernenia pre organizáciu medzivládnych konferencií, predovšetkým v súvislosti s účasťou 
Európskeho parlamentu a otázkami týkajúcimi sa transparentnosti;

11. berie na vedomie prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu; domnieva 

                                               
1 Návrh správy Jo Leinena o novej úlohe a povinnostiach Parlamentu v rámci vykonávania Lisabonskej 

zmluvy (PE 407.780 v02-00).
2 Návrh správy Richarda Corbetta o všeobecnej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

(PE 405.935 v03-00).
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sa, že uplatňovanie týchto opatrení bude vyžadovať zmenu primárneho práva; vyzýva členské 
štáty, aby prijali všetky potrebné právne opatrenia a umožnili voľbu 18 dodatočných poslancov 
EP v predstihu v júni 2009, aby sa mohli zúčastňovať na zasadnutiach Parlamentu ako 
pozorovatelia od dátumu vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti; pripomína však, že dodatoční 
poslanci prevezmú svoje plné právomoci až v dohodnutý deň a naraz, až po ukončení všetkých 
procesov ratifikácie zmien primárneho práva; pripomína Rade, že podľa Lisabonskej zmluvy 
(článok 14 ods. 2 Zmluvy o EÚ) získa Parlament významné práva iniciatívy a udeľovania 
súhlasu, pokiaľ ide o jeho zloženie, ktoré zamýšľa v plnej miere uplatňovať;

Úloha Európskej rady

12. domnieva sa, že súčasťou formálneho uznania Európskej rady ako samostatnej autonómnej 
inštitúcie s osobitnými právomocami jasne stanovenými v zmluvách je presmerovanie funkcie 
Európskej rady na zásadnú úlohu zabezpečiť nevyhnutné politické podnety a určiť všeobecné 
zameranie a ciele činnosti Európskej únie;

13. víta aj skutočnosť, že v Lisabonskej zmluve sa konkretizuje zásadná úloha Európskej rady 
v súvislosti s revíziou zmlúv, ako aj vo vzťahu k niektorým rozhodnutiam, ktoré majú zásadný 
význam pre politický život Únie (v súvislosti s otázkami ako menovanie do najdôležitejších 
politických funkcií, riešenie politických blokád rôznych rozhodovacích postupov a používanie 
pružných mechanizmov) a ktoré prijala Európska rada alebo sa na ich prijatí podieľala;

14. zdôrazňuje osobitné vedúce postavenie Európskej rady, ktoré má mať v oblasti vonkajšej 
činnosti, najmä čo sa týka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, kde má rozhodujúci 
význam stanovenie strategických záujmov, určovanie cieľov a definovanie všeobecných smerov 
tejto politiky; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu úzkeho zapojenia Rady, predsedu Komisie 
a podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) do prípravy činnosti Európskej rady v tejto 
oblasti;

15. trvá na tom, že potreba zlepšiť medziinštitucionálnu spoluprácu medzi Európskym parlamentom 
a Európskou radou vyznieva v prospech optimalizácie podmienok, za ktorých sa predseda 
Európskeho parlamentu zúčastňuje na diskusiách v Európskej rade a ktoré by bolo možné riešiť 
na základe politickej dohody o vzťahoch medzi oboma inštitúciami; domnieva sa, že by bolo 
vhodné, keby Európska rada podobne schválila tieto podmienky vo svojom vnútornom 
rokovacom poriadku;

Stále predsedníctvo Európskej rady

16. víta vytvorenie stáleho, dlhodobého predsedníctva Európskej rady, ktoré pomôže zabezpečiť 
väčšiu kontinuitu, efektivitu a koherenciu práce tejto inštitúcie, a tým aj činnosti Únie; 
zdôrazňuje, že predseda Európskej rady by mal byť menovaný čo najskôr po nadobudnutí 
účinnosti Lisabonskej zmluvy s cieľom zachovať väzbu medzi volebným obdobím 
novozvoleného Parlamentu a obdobím mandátu novej Komisie;

17. zdôrazňuje zásadnú úlohu predsedu Európskej rady v rámci činností inštitúcií Únie, nie ako 
prezidenta Európskej únie (ktorým nebude), ale ako osoby, ktorá predsedá Európskej rade 
a zodpovedá za napredovanie jej práce, za prípravu a nadväznosť jej činností, za presadzovanie 
konsenzu medzi jej členmi, za podávanie správ Európskemu parlamentu a zastupovanie Únie 
navonok vo vzťahu k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike na svojej úrovni bez toho, 
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aby to malo vplyv na činnosť vysokého predstaviteľa;

18. pripomína, že prípravu zasadnutí Európskej rady a nadväznosť jej činností bude zabezpečovať 
predseda Európskej rady v spolupráci s predsedom Komisie a na základe činnosti Rady pre 
všeobecné záležitosti, ktorá vyžaduje vzájomné kontakty a úzku spoluprácu medzi predsedom 
Európskej rady a predsedníctvom Rady pre všeobecné záležitosti;

19. v tejto súvislosti sa domnieva, že podmienkou vyváženého a na spolupráci založeného vzťahu 
medzi predsedom Európskej rady a predsedom Komisie je rotujúce predsedníctvo a na účely 
zastupovania Únie navonok vo veciach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je 
nevyhnutne potrebná funkcia podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa);

20. pripomína, že Lisabonská zmluva stanovuje, že Európskej rade má pomáhať generálny 
sekretariát Rady, avšak špecifické výdavky Európskej rady sa musia plánovať v samostatnej 
časti rozpočtu a musia zahŕňať osobitný objem prostriedkov na pridelenie predsedovi Európskej 
rady, pretože tento bude potrebovať vlastný úrad; ktorý by sa mal zriadiť za primeraných 
podmienok;

Rada

21. víta kroky prijaté v Lisabonskej zmluve, ktorých cieľom je dosiahnuť ten stav, že Rada sa bude 
považovať za druhý pilier legislatívnej a rozpočtovej právomoci Únie, ktorý sa v rámci 
inštitucionálneho systému postupne sa rozvíjajúceho v duchu dvojkomorového parlamentného 
systému bude vo väčšine prípadov o rozhodovanie deliť s Európskym parlamentom (hoci 
v niektorých oblastiach bude mať stále určitú prevahu);

22. zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú Lisabonská zmluva prisúdila Rade pre všeobecné záležitosti 
(a tým aj jej predsedovi) s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a kontinuitu činností rôznych 
zložení Rady, ako aj prípravu a kontinuitu činnosti Európskej rady (v spolupráci s jej predsedom 
a predsedom Komisie);

23. zdôrazňuje, že špecifická úloha Rady pri príprave, vymedzovaní a realizácii spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky vyžaduje posilnenie koordinácie medzi predsedom Rady 
pre všeobecné záležitosti a podpredsedom Komisie (vysokým predstaviteľom) ako osobou, 
ktorá predsedá Rade pre zahraničné veci, a medzi nimi a predsedom Európskej rady;

24. vyjadruje presvedčenie, že oddelenie úloh Rady pre všeobecné záležitosti a Rady pre zahraničné 
veci podľa Lisabonskej zmluvy si vyžaduje odlišnú skladbu týchto dvoch orgánov, a to najmä 
preto, že vzhľadom na širšiu koncepciu zahraničných vzťahov Únie podľa zmlúv zmenených 
a doplnených Lisabonskou zmluvou, bude čoraz ťažšie mať kumulované mandáty v oboch 
zloženiach Rady; preto zastáva stanovisko, že by bolo vhodné, aby sa ministri zahraničných 
vecí sústredili prednostne na aktivity Rady pre zahraničné veci;

25. v tejto súvislosti sa domnieva, že možno bude potrebné, aby predseda vlády/hlava členského 
štátu preberajúceho predsedníctvo Rady osobne predsedal Rade pre všeobecné záležitosti a 
zabezpečil jej správne fungovanie ako orgán zodpovedný za koordináciu rozličných zložení 
Rady, za rozhodovanie so zreteľom na priority a za riešenie sporov, ktoré sa v súčasnosti príliš 
automaticky predkladajú Európskej rade;

26. uvedomuje si, že vzhľadom na nový systém predsedníctiev je veľmi ťažké koordinovať rôzne 
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zloženia Rady a preto, aby sa dalo vyhnúť týmto rizikám, zdôrazňuje dôležitosť „nových“
stálych 18-mesačných trojok (skupín troch predsedníctiev), ktoré sa budú deliť o predsedníctva 
rôznych zložení Rady (s výnimkou Rady pre zahraničné veci a Euroskupinu) a výboru 
COREPER, aby sa zabezpečila koherencia, stálosť a kontinuita činnosti Rady ako celku 
a medziinštitucionálna spolupráca potrebná na bezproblémové fungovanie legislatívnych 
a rozpočtových postupov pri spoločnom rozhodovaní s Európskym parlamentom;

27. považuje za dôležité, aby trojky rozvinuli intenzívnu a stálu spoluprácu prostredníctvom svojho 
spoločného mandátu; zdôrazňuje význam spoločného operačného programu každej 18-mesačnej 
trojky pre fungovanie Únie, ako sa uvádza v odseku 51 tohto uznesenia; vyzýva trojky, aby 
predstavili svoje spoločné operačné programy obsahujúce predovšetkým návrhy harmonogramu 
rokovaní o právnych predpisoch Parlamentu na plenárnej schôdzi na začiatku ich spoločného 
mandátu;

28. domnieva sa, že predseda vlády/hlava členského štátu preberajúceho predsedníctvo Rady bude 
zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní súdržnosti celej skupiny predsedníctiev a 
súvislosti činností rôznych zložení Rady, ako aj pri zabezpečovaní nevyhnutnej koordinácie 
s Európskou radou, najmä v súvislosti s prípravou a kontinuitou jej činnosti;

29. zdôrazňuje aj skutočnosť, že predseda vlády/hlava členského štátu preberajúceho rotujúce 
predsedníctvo Rady musí byť privilegovaným účastníkom rozpráv Európskeho parlamentu 
vzhľadom na aktivity predsedníctva; domnieva sa, že by mal dostať pozvánku na plenárnu 
schôdzu Parlamentu, na ktorej by mal Parlament oboznámiť s príslušným programom činnosti 
predsedníctva a správou o vývojových trendoch a výsledkoch zaznamenaných v priebehu 
funkčného šesťmesačného obdobia, a do rozpravy by mal predložiť všetky ďalšie významné 
politické otázky, ktoré sa objavili počas mandátu jeho predsedníctva;

30. zdôrazňuje, že v súčasnom stave vývoja Únie sú otázky týkajúce sa bezpečnosti a obrany stále 
neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a domnieva sa, že by 
mali ostať v právomoci Rady pre zahraničné veci, ktorej predsedá podpredseda Komisie 
(vysoký predstaviteľ), s prípadnou dodatočnou spoluúčasťou ministrov obrany;

Komisia

31. víta opätovné potvrdenie základnej úlohy Komisie ako „motora“ poháňajúceho činnosť Únie, a 
to:

– uznaním, že Komisia má v zásade monopol pokiaľ ide o legislatívnu iniciatívu, ktorý sa 
rozširuje do všetkých oblastí činností Únie s výnimkou spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky a ktorý sa posilňuje najmä vo finančných otázkach;

– posilnením jej úlohy v oblasti sprostredkovania dohôd medzi dvoma piliermi legislatívnej 
a rozpočtovej právomoci;

– posilnením jej úlohy ako výkonného orgánu Únie vždy, keď si vykonávanie právnych 
predpisov Európskej únie vyžaduje spoločný postup, pričom Rada túto úlohu vykonáva len v 
oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v riadne oprávnených prípadoch 
stanovených v legislatívnych aktoch;

32. víta aj posilnenie pozície predsedu v rámci kolégia komisárov, predovšetkým v súvislosti 
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s inštitucionálnou zodpovednosťou komisárov voči predsedovi a vnútornou organizáciou 
Komisie, čo vytvára potrebné podmienky na upevnenie jeho vedúcej úlohy v Komisii 
a posilnenie jej súdržnosti; domnieva sa, že táto pozícia by sa mala ešte viac posilniť vzhľadom 
na dohodu medzi hlavami štátov a predsedov vlád o zachovaní jedného člena Komisie za každý 
členský štát;

Voľba predsedu Komisie

33. zdôrazňuje, že voľbou predsedu Komisie Európskym parlamentom na návrh Európskej rady 
získa jeho menovanie výrazný politický podtón;

34. zdôrazňuje, že sa tým zvýši demokratická legitímnosť predsedu Komisie a posilní sa jeho 
pozícia vnútri Komisie pokiaľ ide o jeho možnosti súvisiace s vnútornými vzťahmi s ostatnými 
komisármi a tiež všeobecne v medziinštitucionálnych vzťahoch;

35. domnieva sa, že takto posilnená legitímnosť predsedu Komisie bude prínosom aj pre celú 
Komisiu, čím sa posilní jej schopnosť byť nezávislým propagátorom všeobecných európskych 
záujmov a hybnou silou európskej činnosti;

36. v tejto súvislosti pripomína skutočnosť, že tým, že kandidáta na úrad predsedu Komisie môže 
navrhnúť Európska rada konajúca na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, a vzhľadom 
na to, že zvolenie tohto kandidáta v Európskom parlamente si vyžaduje väčšinu hlasov 
poslancov, vytvára sa ďalší podnet pobádajúci všetky strany zainteresované na procese, aby 
nadviazali potrebný dialóg s cieľom doviesť proces k úspešnému výsledku;

37. pripomína, že v zmysle Lisabonskej zmluvy je Európska rada povinná zohľadniť „voľby do 
Európskeho parlamentu“ a pred nominovaním kandidáta uskutočniť „príslušné konzultácie“, 
ktoré nie sú len formálnymi inštitucionálnymi kontaktmi medzi dvoma inštitúciami; ďalej 
pripomína, že vo vyhlásení 11 uvedenom v prílohe k záverečnému aktu medzivládnej 
konferencie, na ktorej bola prijatá Lisabonská zmluva1, sa v tejto súvislosti požaduje, aby 
zástupcovia Európskeho parlamentu a Európskej rady uskutočnili potrebné „konzultácie 
v rámci, ktorý považujú za najvhodnejší“;

38. odporúča, aby Európska rada poverila svojho predsedu (samotného alebo s delegáciou) vedením 
týchto konzultácií, na ktorých by mal konzultovať s predsedom Európskeho parlamentu 
s cieľom zorganizovať potrebné stretnutia s predsedom každej politickej skupiny v Európskom 
parlamente, prípadne aj v sprievode vedúcich predstaviteľov (alebo delegácie) európskych 
politických strán, a potom by mal informovať Európsku radu;

Nominačný postup

39. domnieva sa, že pri výbere osôb oslovených na prevzatie funkcie predsedu Európskej rady, 
predsedu Komisie a podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) by sa malo prihliadať na 
príslušné schopnosti kandidátov; uznáva navyše, že podľa vyhlásenia 6 priloženého 
k uvedenému záverečnému aktu sa musí prihliadať na potrebu zohľadňovať geografickú 
a demografickú rozmanitosť Únie a jej členských štátov;

40. ďalej sa domnieva, že v nomináciách na najdôležitejšie politické funkcie v Európskej únii by 
                                               
1 Vyhlásenie 11 k článku 17 ods. 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii.
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členské štáty a európske politické rodiny mali zohľadňovať nielen kritérium geografickej 
a demografickej rovnováhy, ale aj kritériá vychádzajúce z politickej a rodovej rovnováhy;

41. v tejto súvislosti sa domnieva, že proces nominácie by mal prebehnúť po voľbách do 
Európskeho parlamentu, aby sa zohľadnili výsledky volieb, na ktoré sa bude brať prvotný ohľad 
pri výbere predsedu Komisie; upozorňuje na to, že len po jeho zvolení sa bude dať zabezpečiť 
požadovaná rovnováha;

42. v tejto súvislosti navrhuje ako možný model nasledujúci postup a harmonogram nominácií, na 
ktorom by sa mohli dohodnúť Európsky parlament a Európska rada:

– 1. a 2. týždeň po európskych voľbách: uvedenie politických skupín do Európskeho 
parlamentu;

– 3. týždeň po voľbách: konzultácie medzi predsedom Európskej rady a predsedom 
Európskeho parlamentu, po ktorých nasledujú samostatné schôdze predsedu Európskej rady 
a predsedov politických skupín (možno aj s predsedami európskych politických strán alebo 
malými delegáciami);

– 4. týždeň po voľbách: Európska rada po zohľadnení výsledkov konzultácií uvedených 
v predchádzajúcej zarážke oznámi meno kandidáta na predsedu Komisie;

– 5. a 6. týždeň po voľbách: kontakty medzi kandidátom na predsedu Komisie a politickými 
skupinami; vyhlásenia tohto kandidáta a predstavenie jeho politických zásad Európskemu 
parlamentu; hlasovanie Európskeho parlamentu o kandidátovi na predsedu Komisie;

– júl/august/september: zvolený predseda Komisie sa dohodne s Európskou radou 
na nominácii podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) a predloží zoznam budúcich 
komisárov vrátane podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa);

– september: Rada prijme zoznam budúcich komisárov vrátane podpredsedu Komisie 
(vysokého predstaviteľa);

– september/október: vypočutia budúcich komisárov a podpredsedu Komisie (vysokého 
predstaviteľa) v Európskom parlamente;

– október: predstavenie kolégia komisárov a ich programu Európskemu parlamentu; 
hlasovanie o celom kolégiu vrátane podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa); 
Európska rada schváli novú Komisiu; nová Komisia sa ujme svojej funkcie;

– November: Európska rada vymenuje svojho predsedu;

43. zdôrazňuje, že navrhovaný scenár by sa mal v každom prípade začať uplatňovať od roku 2014;

44. domnieva sa, že prípadný vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti do konca roka 2009 si 
vyžaduje politickú dohodu medzi Európskou radou a Európskym parlamentom, aby sa 
zabezpečilo, že pri výbere predsedu budúcej Komisie a nominácii budúcej Komisie sa bude v 
každom prípade brať do úvahy podstata nových právomocí, ktoré Lisabonská zmluva v tejto 
súvislosti priznáva Európskemu parlamentu;
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45. domnieva sa, že ak by Európska rada začala postup nominácie predsedu novej Komisie 
bezodkladne po európskych voľbách v júni 20091, mala by náležite zohľadniť časový rámec 
potrebný na to, aby sa neformálne ukončil postup politických konzultácií s novozvolenými 
predstaviteľmi politických skupín, ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že za 
týchto podmienok by podstata jej nových výsad bola v plnej miere rešpektovaná a Európsky 
parlament by mohol pristúpiť ku schváleniu nominácie predsedu Komisie;

46. zdôrazňuje, že postup v súvislosti s nomináciou nového kolégia by sa mal v každom prípade 
začať až po zverejnení výsledkov druhého referenda v Írsku; poukazuje na to, že inštitúcie by v 
takomto prípade v plnom rozsahu poznali budúci právny rámec, v ktorom by nová Komisia 
vykonávala svoj mandát, a mohli by sa v plnej miere zohľadniť ich právomoci v rámci postupu, 
ako aj zloženie, štruktúra a kompetencie novej Komisie; v prípade kladného výsledku referenda 
by Európsky parlament mal formálne schváliť nové kolégium vrátane predsedu a podpredsedu 
Komisie (vysokého predstaviteľa) až po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti;

47. pripomína, že ak by druhé referendum v Írsku neskončilo s kladným výsledkom, Zmluva z Nice 
bude v každom prípade platiť v plnom rozsahu a nová Komisia bude musieť vzniknúť v súlade s 
ustanoveniami, podľa ktorých má byť počet jej členov nižší ako počet členských štátov; 
zdôrazňuje, že Rada bude musieť v takomto prípade prijať rozhodnutie o konkrétnom počte 
členov tejto zredukovanej Komisie; zdôrazňuje politickú vôľu Európskeho parlamentu 
zabezpečiť dôsledné dodržiavanie týchto ustanovení;

Plánovanie

48. domnieva sa, že na zabezpečenie účinnosti a súdržnosti činnosti Únie bude dôležité plánovanie 
na strategickej aj operačnej úrovni;

49. víta preto osobitnú požiadavku Lisabonskej zmluvy týkajúcu sa plánovania ako prostriedku na 
zlepšovanie kapacít inštitúcií konať a navrhuje, aby sa na základe nasledujúcich bodov 
uskutočnilo niekoľko súbežných plánovacích cvičení:

– Európsky parlament, Rada a Komisia by sa mali zhodnúť na „zmluve“ alebo „programe“
legislatívy na základe širokých strategických cieľov a priorít, ktoré predstaví Komisia na 
začiatku svojho mandátu a ktoré by mali byť predmetom spoločnej rozpravy Európskeho 
parlamentu a Rady s cieľom vybudovať porozumenie (pravdepodobne v podobe osobitnej 
medziinštitucionálnej dohody, aj keby nebola právne záväzná) medzi trojicou inštitúcií 
o spoločných cieľoch a prioritách na päťročné legislatívne obdobie;

– na základe tejto zmluvy alebo programu by mala Komisia ďalej rozvinúť svoje predstavy 
o finančnom plánovaní a do konca júna v roku nasledujúcom po voľbách predstaviť svoj 
návrh päťročného viacročného finančného rámca (doplnený zoznamom legislatívnych 
návrhov potrebných na uvedenie príslušných programov do činnosti), ktoré by Rada 
a Európsky parlament mali do konca toho istého roku (alebo najneskôr do konca prvého 
trimestra ďalšieho roku) prediskutovať a prijať v súlade s postupom stanoveným v zmluvách 
;

                                               
1 Ako sa uvádza vo vyhlásení o vymenovaní budúcej Komisie, závery Európskej rady z 11. a 12. decembra 

2008.
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– Únii sa tým umožní pripraviť päťročný viacročný finančný rámec na nadobudnutie účinnosti 
na začiatku roku N+2 (alebo N+3)1, pričom sa každému Európskemu parlamentu a každej 
Komisii poskytne možnosť rozhodovať o svojom „vlastnom“ plánovaní;

50. domnieva sa, že prechod na tento systém päťročného finančného a politického plánovania bude 
vyžadovať predĺženie a prispôsobenie súčasného finančného rámca zahrnutého 
v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení2 do 
konca roka 2015 resp. 2016, pričom nový rámec nadobudne účinnosť do začiatku roka 2016 
resp. 20173;

51. navrhuje, aby na základe zmluvy/plánu legislatívy a vzhľadom na viacročný finančný rámec:

– Komisia predstavila svoj ročný pracovný a legislatívny plán Európskemu parlamentu a Rade 
na účely spoločnej rozpravy, aby mohla Komisia predložiť potrebné úpravy;

– Rada pre všeobecné záležitosti by v rámci dialógu s Európskym parlamentom mala zaviesť 
spoločné operačné plánovanie činností každej skupiny troch predsedníctiev na celých 18 
mesiacov ich mandátu, čo bude slúžiť ako rámec pre príslušný plán aktivít každého 
predsedníctva na jeho šesťmesačné obdobie;

Vonkajšie vzťahy

52. zdôrazňuje dôležitosť nového rozmeru, ktorý do vonkajšej činnosti Únie ako celku vrátane 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vnáša Lisabonská zmluva a ktorý by spolu 
s právnou subjektivitou Únie a inštitucionálnymi zmenami významnými pre túto oblasť –
predovšetkým ide o vytvorenie zdvojenej pozície podpredsedu Komisie (vysokého 

predstaviteľa) a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť – mohol byť rozhodujúcim činiteľom 
pre súdržnosť a efektívnosť činnosti Únie v tejto oblasti a výrazne by ju zviditeľnil ako 
globálneho aktéra;

53. pripomína, že pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa vonkajšej činnosti musí byť uvedený 
príslušný právny základ, aby sa uľahčila identifikácia postupu využitého na účely ich prijatia 
a postupu, ktorý treba dodržať pri ich vykonávaní;

Podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ)

54. považuje vytvorenie zdvojenej pozície podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) za 
zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti, efektívnosti a viditeľnosti celej vonkajšej činnosti 
Únie;

55. zdôrazňuje, že podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) musí vymenovať Európska rada 
kvalifikovanou väčšinou so súhlasom predsedu Komisie a podpredseda Komisie musí získať 
súhlas Európskeho parlamentu spoločne s celým kolégiom komisárov; vyzýva v tejto súvislosti 

                                               
1 Písmeno N označuje rok európskych volieb.
2 Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 

o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1).
3 V súlade s Bögeho správou o hodnotení finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia 

(INI/2008/2055) a správou pani Guy-Quintovej o finančných hľadiskách Lisabonskej zmluvy 
(INI/2008/2054). 
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predsedu Komisie, aby zabezpečil, že Komisia si bude v plnej miere v tejto súvislosti plniť 
svoje úlohy, a aby pritom pamätal na to, že vysoký predstaviteľ bude ako podpredseda Komisie 
zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní súdržnosti a dobrého fungovania kolégia a že 
predseda Komisie má politickú a inštitucionálnu povinnosť zabezpečiť, aby mal vysoký 
predstaviteľ schopnosti potrebné na integráciu kolégia; zdôrazňuje aj to, že Európska rada si 
musí byť vedomá tohto aspektu úlohy podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) a musí 
dodržať celý postup od začiatku až po nevyhnutné konzultácie s predsedom Komisie s cieľom 
zabezpečiť jeho úspešné ukončenie; pripomína, že bude v plnej miere uplatňovať svoj úsudok 
o politických a inštitucionálnych kapacitách nominovaného podpredsedu Komisie (vysokého 
predstaviteľa) v rámci svojich právomocí týkajúcich sa vymenovania novej Komisie;

56. zdôrazňuje, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) a bude nezastupiteľnou súčasťou úspechu 
nového integrovaného prístupu vonkajšej činnosti Únie; zdôrazňuje, že ustanovenie novej 
služby si bude vyžadovať oficiálny návrh podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa), ktorý 
bude môcť podať len po prevzatí svojej funkcie a ktorý môže prijať Rada len po vydaní 
stanoviska Európskeho parlamentu a súhlasu Komisie; vyhlasuje svoj zámer v plnej miere 
vykonávať svoje rozpočtové právomoci v súvislosti so zriaďovaním Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť;

57. zdôrazňuje, že úlohy podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) sú mimoriadne zložité 
a budú si vyžadovať rozsiahlu koordináciu s ďalšími inštitúciami, najmä s predsedom Komisie, 
ktorému sa podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) bude politicky zodpovedať v otázkach 
vonkajších vzťahov, ktoré patria do právomoci Komisie, a tiež s rotujúcim predsedníctvom 
Rady a s predsedom Európskej rady;

58. zdôrazňuje, že splnenie cieľov, ktoré viedlo k vytvoreniu pozície podpredsedu Komisie 
(vysokého predstaviteľa), bude vo veľkej miere závisieť od vzťahu politickej dôvery medzi 
predsedom Komisie a podpredsedom Komisie (vysokým predstaviteľom) a na schopnosti 
podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa) úspešne spolupracovať s predsedom Európskej 
rady, s rotujúcim predsedníctvom Rady a s ďalšími komisármi poverenými výkonom 
konkrétnych právomocí súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie, ktorých aktivity bude 
koordinovať;

59. vyzýva Komisiu a podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa), aby v plnej miere využívali 
možnosť predkladať spoločné iniciatívy v oblasti zahraničných vzťahov, najmä v súvislosti so 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, s cieľom zlepšiť súdržnosť rozličných oblastí 
činnosti Únie vo vonkajšej sfére a zvýšiť pravdepodobnosť, že tieto iniciatívy prijme Rada; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu parlamentného dohľadu nad opatreniami zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky;

60. trvá na tom, že je zásadne dôležité, aby sa prijalo niekoľko praktických opatrení s cieľom 
odbremeniť podpredsedu Komisie (vysokého predstaviteľa):

– podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) by mal navrhovať kandidátov na osobitných 
zástupcov (s jednoznačným mandátom stanoveným v súlade s článkom 33 Zmluvy 
o Európskej únii), ktorí by mu pomáhali v konkrétnych oblastiach jeho právomocí pokiaľ 
ide o otázky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; osobitní zástupcovia 
nominovaní Radou by sa mali tiež zúčastňovať vypočutí v Európskom parlamente a zároveň 
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by mali Parlament pravidelne informovať o svojich aktivitách;

– mal by tiež koordinovať svoje aktivity v iných oblastiach, než je spoločná zahraničná 
a bezpečnostná politika s komisármi, ktorí zodpovedajú za príslušné oblasti, a v prípade 
potreby by mal na nich delegovať svoje úlohy súvisiace s medzinárodným zastupovaním 
Európskej únie v týchto oblastiach;

– v prípade neprítomnosti by mal podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) podľa 
konkrétnej situácie a s ohľadom na úlohy, ktoré sa majú v príslušnom prípade vykonávať, 
rozhodnúť o svojom zástupcovi;

Reprezentácia

61. domnieva sa, že Lisabonská zmluva vytvára účinný, aj keď komplexný funkčný systém 
zastupovania Únie navonok a navrhuje, aby sa to výslovne uviedlo v súlade s nasledujúcimi 
usmerneniami:

– predseda Európskej rady reprezentuje Úniu na úrovni hláv štátov alebo vlád v otázkach 
týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale nepreberá právomoc viesť 
politické rokovania v mene Únie, čo je úlohou podpredsedu Komisie (vysokého 
predstaviteľa); možno ho tiež požiadať, aby vykonával špecifickú úlohu zastupovania 
Európskej rady na niektorých medzinárodných podujatiach;

– predseda Komisie reprezentuje Úniu na najvyššej úrovni v súvislosti so všetkými aspektmi 
vonkajších vzťahov Únie, s výnimkou oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky, alebo s osobitnými sektorovými politikami patriacimi do rámca vonkajšej činnosti 
Únie (zahraničný obchod atď.); podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) alebo 
príslušný/poverený komisár môže túto úlohu prevziať aj v rámci právomoci Komisie;

– podpredseda Komisie (vysoký predstaviteľ) reprezentuje Úniu na ministerskej úrovni alebo 
v medzinárodných organizáciách pokiaľ ide o celkovú vonkajšiu činnosť Únie; preberá na 
seba aj funkcie vonkajšej reprezentácie ako predseda Rady pre zahraničné veci;

62. domnieva sa, že už nebude žiaduce, aby bol k zastupovaniu Únie navonok vyzývaný predseda 
Rady pre všeobecné záležitosti (najmä predseda vlády predsedajúceho členského štátu) alebo 
predseda jej určitého konkrétneho zloženia; 

63. zdôrazňuje dôležitosť koordinácie a spolupráce medzi všetkými stranami zodpovednými za tieto 
rôznorodé úlohy zastupovania Únie navonok, aby sa predišlo kompetenčným sporom a 
zabezpečila sa súdržnosť a viditeľnosť Únie vo vonkajšej sfére;

°

° °

64. poveruje svojho predsedu, aby toho uznesenie a správu Výboru pre ústavné veci postúpil Rade, 
Komisii a národným parlamentom členských štátov.
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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pokračovaní procesu ratifikácie Lisabonskej
zmluvy (AFCO/6/68955)1

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 20072,

– vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne3,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que les procédures parlementaires nécessaires à l'approbation du traité de Lisbonne 
ont été menées à bien dans 24 États membres,

B. considérant qu'à la suite du référendum qui a eu lieu le 12 juin 2008 en Irlande, cet État membre 
n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de ratifier le traité de Lisbonne,

C. considérant qu'une crise de confiance est apparue entre les citoyens de l'Union européenne et ses 
institutions; convaincu néanmoins que le traité de Lisbonne, par un renforcement du rôle du 
Parlement européen et des parlements nationaux, ainsi que des citoyens européens (initiative 
citoyenne), un renforcement des droits individuels et sociaux des citoyens européens et le 
renforcement de la capacité d'action qu'il prévoit, représente une étape décisive pour surmonter 
cette crise de confiance,

D. considérant que les réformes institutionnelles contenues dans le traité de Lisbonne s'imposent 
d'urgence pour un fonctionnement harmonieux et équilibré de l'Union européenne, avec un 
contrôle démocratique complet,

E. considérant qu'une clarification s'impose en ce qui concerne les dispositions institutionnelles qui 
seront d'application pour des événements politiques importants qui auront lieu en 2009, surtout 
les élections européennes et la nomination d'une nouvelle Commission, étant donné que cela 
aura des conséquences sur la composition du Parlement européen nouvellement élu, de même 
que sur la structure et l'investiture de la nouvelle Commission et sur le bon fonctionnement des 
institutions de l'UE,

F. considérant que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne avant les élections européennes de 
2009 apporterait rapidement des améliorations substantielles, comme un processus accéléré et 
plus efficace de prise de décision, par exemple dans les domaines de la sécurité énergétique et 
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi qu'une participation accrue des 
citoyens à la politique européenne,

G. considérant que les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ont un intérêt légitime à ce 
                                               
1 Tento návrh uznesenia plénum nepreskúmalo ani o ňom nehlasovalo, text nižšie uvádza výsledok 

hlasovania Výboru pre ústavné veci.
2 JO C 306 du 17.12.2007, p. 1.
3 Textes adoptés, P6_TA(2008)0055.
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que ses institutions soient rapidement réformées afin qu'elle soit en mesure de procéder à de 
nouveaux élargissements,

H. considérant qu'il est de toute évidence nécessaire, en raison des développements internationaux 
récents comme le conflit entre la Russie et la Géorgie, la crise financière et l'accroissement des 
prix de l'énergie, que l'Union européenne joue un rôle beaucoup plus coordonné et cohérent que
ce qui serait possible dans le cadre prévu par le traité de Lisbonne,

I. considérant que tout nouveau retard dans le processus de ratification entraînerait des risques 
politiques graves en raison du danger d'une évolution inattendue ou imprévisible de la situation,

1. réaffirme son approbation du traité et la nécessité que les États membres de l'Union le ratifient 
dans les meilleurs délais;

2. insiste pour que tous les efforts possibles soient consentis en vue de l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne avant les élections européennes de 2009, car le fait que le Traité n'entre pas en 
vigueur comporte une série de conséquences concernant, entre autres, l'application de la Charte 
des droits fondamentaux, les pouvoirs largement renforcés du Parlement européen par 
l'extension de la codécision, la prise de décision à la majorité qualifiée et le contrôle préalable 
pour les parlements nationaux, la composition de la Commission et du Parlement européen, la 
nomination du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, ainsi que la présidence à plus long terme du Conseil européen;

3. constate que le nombre des commissaires sera inférieur au nombre des États membres si la 
nouvelle Commission est nommée conformément aux dispositions du traité de Nice;

4. demande aux autorités responsables de la Suède et de la République tchèque de mener à bien les 
procédures nécessaires avant la fin de cette année;

5. apprécie l'analyse approfondie qu'a faite le gouvernement irlandais des causes du résultat négatif 
du référendum et l'invite à présenter dans un avenir rapproché des propositions concrètes 
établissant les conditions dans lesquelles la procédure de ratification pourrait être reprise en 
Irlande, dans le respect de ses règles démocratiques;

6. est conscient d'un grand nombre des préoccupations exprimées par les citoyens irlandais dans le 
contexte du référendum et est convaincu que ces préoccupations peuvent trouver une réponse 
sans modifier le traité;

7. attend que le Conseil européen de décembre parvienne à un accord définitif qui permettra à 
l'Irlande de reprendre la procédure de ratification au printemps 2009;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la 
Commission et aux parlements nationaux des États membres de l'Union.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 o revízii rámcovej dohody medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2005/2076(ACI)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a vyhlásenie č. 3 prílohy 
záverečného aktu medzivládnej konferencie na ktorej bola prijatá Zmluva z Nice,

– so zreteľom na článok III-397 Zmluvy o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z 5. 
júla 20001,

– so zreteľom na uznesenie z 18. novembra 2004 o voľbách novej Komisie2,

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov zo 14. apríla 2005,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (ďalej 
„dohodu”),

– so zreteľom na článok 24 ods. 3 a článok 120 rokovacieho poriadku a bod XVIII ods. 4 prílohy 
VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0147/2005),

A. keďže prehĺbenie demokracie v Európskej únii, o ktorom svedčí najmä podpísanie Zmluvy 
o Ústave pre Európu, vyžaduje posilnenie vzťahov medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
a lepšiu parlamentnú kontrolu výkonnej činnosti,

B. keďže postup menovania súčasnej Komisie posilnil demokratickú legitimitu inštitucionálneho 
systému Únie a zdôraznil politickú dimenziu vzťahov medzi týmito dvomi inštitúciami,

C. keďže nová dohoda, ktorá mu bola predložená, odráža tento vývoj,

D. keďže táto dohoda vyžaduje doleuvedené vysvetlenia,

E. keďže je nutné, so zreteľom na rokovania, ktoré viedli k politickej dohode, aby sa vnútorné 
dojednania v prípade rokovaní o takýchto medziinštitucionálnych dohodách v budúcnosti 
zlepšili, aby si tak ich preskúmanie príslušným výborom alebo výbormi zachovalo plný význam,

F. keďže medziinštitucionálne a rámcové dohody majú významné dôsledky a preto je na uľahčenie 
a zabezpečenie prístupu verejnosti nutné zlúčiť všetky existujúce dohody a pripojiť ich k 
rokovaciemu poriadku Parlamentu,

1. víta, okrem posilnenia súdržnosti a zjednodušenia štruktúry, nasledovné pozitívne body 
obsiahnuté v návrhu novej dohody:

                                               
1 Ú. v. ES C 121, 24.4. 2001, s. 122.
2 Prijaté texty, P6_TA(2004)0063
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a) nové ustanovenia v oblasti prípadného konfliktu záujmov (článok 2);

b) dojednania dohodnuté v prípade nahradenia člena Komisie počas trvania jeho mandátu 
(článok 4);

c) zaručenie, že dezignovaní komisári poskytnú pri príležitosti postupu uvedenia Komisie do 
úradu všetky podstatné informácie (článok 7);

d) zavedenie pravidelného dialógu na najvyššej úrovni medzi predsedom Komisie a 
konferenciou predsedov (článok 10);

e) spoločnú identifikáciu návrhov a inciatív osobitného významu na báze legislatívneho a 
pracovného programu Komisie a medziinštitucionálneho viacročného programu a záruku, 
že Parlament bude informovaný na takej istej úrovni ako Rada o každej činnosti 
Komisie(články 8 a 12);

f) zlepšenie informácií ktoré poskytuje Komisia o sledovaní a zohľadňovaní stanovísk 
Parlamentu (články 14 a 31);

g) zverejňovanie podstatných informácií týkajúcich sa skupín expertov Komisie (článok 16), s 
výhradou zohľadnenia odseku 2 tohto rozhodnutia;

h) potvrdenie ustanovení týkajúcich sa účasti Parlamentu na medzinárodných konferenciách a 
nové osobitné odkazy na konferencie darcov a na pozorovanie volieb (články 19 až 25), s 
výhradou žiadosti uvedenej v odseku 4 tohto rozhodnutia;

i) zahrnutie záväzkov uzavretých Komisiou v rámci výkonných opatrení týkajúcich sa 
odvetví bankovníctva, poisťovníctva a cenných papierov (Lamfalussyho proces) a dohody 
medzi Európskym parlamentom a Komisiou týkajúcej sa postupov uplatňovania 
rozhodnutia „komitológie”1, s výhradou poznámok uvedených v odseku 3 tohto 
rozhodnutia, do dohody (článok 35);

j) záväzky v oblasti účasti Komisie na činnosti Parlamentu (články 37 až 39);

k) vloženie klauzuly o revízii dohody (článok 43) v deň vstúpenia do platnosti Zmluvy o 
Ústave pre Európu;

2. zdôrazňuje význam, ktorý prikladá úplnej transparentnosti týkajúcej sa zloženia a činnosti 
skupín expertov Komisie (článok 16 dohody) a žiada Komisiu, aby uplatnila dohodu v tomto 
zmysle;

3. vyzýva Komisiu (vypustenie) , aby so zreteľom na svoj návrh z 11. decembra 2002 zohľadnila 
politické usmernenia, ktoré Parlament prijíma pri výkone práv na posudzovanie dokumentov v 
rámci postupu vo výbore (komitológie);

                                               
1 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 

vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú.v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
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4. považuje za dôležité, aby sa poslanci, ktorí sa zúčastňujú delegácií na konferenciách a iných 
medzinárodných rokovaniach, mohli zúčastniť na vnútorných koordinačných schôdzach Únie, 
samozrejme, pod podmienkou dodržiavania dôvernosti takýchto schôdzí, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila žiadosti Parlamentu, ktoré budú v tejto súvislosti predložené Rade;

5. trvá na tom, aby Komisia pri predložení integrovaných usmernení pre hospodárstvo a 
zamestnanosť začiatkom januára ponechala dostatočne dlhý čas na konzultovanie Európskeho
parlamentu pred jarným summitom, ktorý sa uskutoční v marci;

6. schvaľuje dohodu v prílohe tohto rozhodnutia;

7. rozhodol, že táto dohoda bude prílohou rokovacieho poriadku a nahradí jeho prílohy XIII a 
XIV;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a jeho prílohu Komisii a Rade a 
vládam členských štátov.
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PRÍLOHA

Rámcová dohoda o vzťahoch
medzi Európskym parlamentom a Komisiou

Európsky parlament a Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „dve inštitúcie),

- so zreteľom za Zmluvu o Európskej únii, Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a 
Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, (ďalej len „zmluvy“), 

- so zreteľom na medziinštitucionálne dohody a texty, ktorými sa upravujú vzťahy medzi 
dvoma inštitúciami,

- so zreteľom na rokovací poriadok Parlamentu1, a najmä na jeho články 98, 99 a 120, ako aj 
na prílohu VII,

A. keďže zmluvy posilňujú demokratickú legitimitu rozhodovacieho procesu Európskej únie, 

B. keďže dve inštitúcie pripisujú najvyššiu dôležitosť účinnej transpozícii a uplatňovaniu práva 
Spoločenstva, 

C. keďže táto rámcová dohoda nezasahuje do právomocí a výsadných práv Parlamentu, 
Komisie alebo akejkoľvek inej inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ale má za cieľ 
zabezpečiť, aby sa také právomoci a výsadné práva vykonávali čo najúčinnejšie, 

D. keďže je vhodné aktualizovať rámcovú dohodu uzatvorenú v júli 20002 a nahradiť ju 
nasledujúcim textom, 

sa dohodli takto: 

I. ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Dve inštitúcie sa dohodli na nasledujúcich opatreniach, ktoré smerujú k posilneniu politickej 
zodpovednosti a legitimity Komisie, k rozšíreniu konštruktívneho dialógu a k zlepšeniu toku 
informácií medzi dvoma inštitúciami, ako aj k zlepšeniu koordinácie postupov a plánovania.

Dohodli sa tiež na osobitných vykonávacích opatreniach o poskytovaní dôverných dokumentov a 
informácií Komisie, ako uvádza príloha 1, a o časovom harmonograme legislatívneho plánu a plánu 
práce Komisie, ako uvádza príloha 2.

II. POLITICKÁ ZODPOVEDNOSŤ
2. Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, každý člen Komisie nesie 
politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti svojej pôsobnosti.

Predseda Komisie plne zodpovedá za rozpoznanie akéhokoľvek konfliktu záujmov, kvôli ktorému 
člen Komisie nemôže vykonávať svoje povinnosti.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 44, 15.2.2005. s. 1
2 Ú. v. ES C121, 24.4.2001, s. 122
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Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce kroky, podniknuté za takýchto 
okolností; ak v jednotlivom prípade bola určená iná oblasť pôsobnosti, predseda o tom ihneď 
písomne informuje predsedu Parlamentu.

3. Ak sa Parlament rozhodne vysloviť nedôveru jednému z členov Komisie, predseda Komisie 
po dôkladnom zvážení tohto rozhodnutia buď požiada tohto člena o odstúpenie alebo vysvetlí svoje 
rozhodnutia Parlamentu.

4. Keď je nevyhnutné nahradiť komisára v priebehu funkčného obdobia podľa článku 215 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, predseda Komisie sa ihneď spojí s predsedom 
Parlamentu, aby dohodli spôsob, akým predseda Komisie zamýšľa zabezpečiť predstavenie 
budúceho komisára Parlamentu bezodkladne a pri plnom dodržaní výsadných práv inštitúcií.

Parlament zabezpečí, že tieto postupy sa uskutočnia čo najskôr, aby sa predseda Komisie mohol 
oboznámiť so stanoviskom Parlamentu včas, ešte predtým, ako bude komisár vyzvaný k výkonu 
svojich funkcií ako zástupca Komisie.

5. Predseda Komisie ihneď oznámi Parlamentu každé rozhodnutie týkajúce sa určenia oblasti 
pôsobnosti členov Komisie. V prípade, že sa jednotlivého člena Komisie dotýkajú podstatné zmeny, 
tento člen sa dostaví pred príslušný parlamentný výbor na žiadosť Parlamentu.

6. Akékoľvek zmeny ustanovení Kódexu správania členov Komisie týkajúce sa konfliktu 
záujmov alebo etického správania sa ihneď zašlú Parlamentu.

Komisia prihliada na názory, ktoré v tejto súvislosti vyjadrí Parlament.

7. V súlade s článkom 99 rokovacieho poriadku Parlamentu sa Parlament spojí s vymenovaným 
predsedom Komisie v dostatočnom čase pred začatím postupu týkajúceho sa schválenia novej 
Komisie. Parlament prihliada na poznámky, ktoré prednesie vymenovaný predseda. 

Postup sa vypracuje tak, aby sa zabezpečilo, že celá vymenovaná Komisia bude hodnotená 
otvorene, čestne a dôsledne.

Členovia vymenovanej Komisie zabezpečia úplné zverejnenie všetkých príslušných informácií v 
súlade s povinnosťou nezávislosti, ustanovenej v článku 213 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva.

III. KONŠTRUKTÍVNY DIALÓG A TOK INFORMÁCIÍ

i) Všeobecné ustanovenia
8. Komisia pohotovo a v plnom rozsahu informuje Parlament o svojich návrhoch a podnetoch v 
oblasti legislatívy a rozpočtu.

Vo všetkých oblastiach, v ktorých Parlament vystupuje ako zákonodarca alebo ako nositeľ časti 
rozpočtovej právomoci, musí byť informovaný rovnako ako Rada v každom štádiu legislatívneho a 
rozpočtového postupu. 

9. V oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a policajnej a súdnej spolupráce v 
trestných veciach Komisia prijme opatrenia na lepšie zapojenie Parlamentu v týchto oblastiach tak, 
aby mohla čo najviac zohľadniť jeho stanoviská.
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10. Predseda Komisie a/alebo podpredseda zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy sa budú 
stretávať každé tri mesiace s Konferenciou predsedov, aby sa zabezpečil pravidelný dialóg medzi 
dvoma inštitúciami na najvyššej úrovni. Predseda Komisie sa bude zúčastňovať na zasadnutiach 
Konferencie predsedov aspoň dvakrát ročne.

11. Každý člen Komisie dohliada na pravidelný a priamy tok informácií medzi členom Komisie a 
predsedom príslušného parlamentného výboru.

12. Komisia neuverejní žiadne legislatívne návrhy ani dôležité iniciatívy alebo rozhodnutia pred 
tým, ako o nich písomne upovedomí Parlament.

Na základe legislatívneho plánu a plánu práce Komisie a viacročného programu dve inštitúcie 
vopred spoločnou dohodou určujú návrhy a iniciatívy mimoriadnej dôležitosti na účel ich 
predloženia na rokovanie pléna Parlamentu.

Obdobne určujú tie návrhy a iniciatívy, informácie o ktorých sa poskytujú Konferencii predsedov, 
alebo o ktorých je vhodným spôsobom informovaný príslušný parlamentný výbor alebo jeho 
predseda.

Tieto rozhodnutia sa prijímajú v rámci pravidelného dialógu medzi týmito dvoma inštitúciami 
podľa bodu 10 tejto dohody a sú pravidelne aktualizované, s riadnym prihliadnutím na akýkoľvek 
politický vývoj.

13. Ak je interný dokument Komisie, o ktorom Parlament nebol informovaný podľa bodov 8, 9 a 
12 tejto dohody, šírený mimo inštitúcií, môže predseda Parlamentu požiadať o bezodkladné 
predloženie tohto dokumentu Parlamentu, aby s ním mohol oboznámiť ktoréhokoľvek poslanca 
Parlamentu, ktorý by o to požiadal.

14. Komisia pravidelne poskytuje písomné informácie o opatreniach, ktoré prijala v reakcii na 
osobitné požiadavky, ktoré jej boli adresované v uzneseniach Parlamentu, vrátane informovania 
Parlamentu v prípadoch, kde sa nemohla riadiť jeho stanoviskami.

V súvislosti s udeľovaním absolutória sa uplatňujú osobitné ustanovenia, uvedené v bode 26 tejto 
dohody.

Komisia vezme do úvahy všetky žiadosti Parlamentu o predloženie legislatívnych návrhov, ktoré jej 
predloží Parlament podľa článku 192 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a poskytne 
rýchlu a dostatočne podrobnú odpoveď na každú takúto žiadosť.

Na žiadosť Parlamentu alebo Komisie sú informácie v súvislosti so sledovaním významných 
žiadostí Parlamentu poskytnuté príslušnému parlamentnému výboru a v prípade potreby na 
rokovaní pléna Parlamentu.

15. Keď členský štát predloží legislatívnu iniciatívu podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii, 
Komisia informuje Parlament o svojom stanovisku k iniciatíve pred príslušným parlamentným 
výborom, ak je o to požiadaná. 

16. Komisia informuje Parlament o zozname svojich skupín expertov, vytvorených za účelom 
poskytovania pomoci Komisii pri presadzovaní jej práva na iniciatívy. Tento zoznam sa pravidelne 
aktualizuje a zverejňuje.
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V tomto rámci Komisia vhodne informuje príslušný parlamentný výbor o činnostiach a zložení 
týchto skupín na osobitnú a odôvodnenú žiadosť jeho predsedu.

17. Dve inštitúcie vedú prostredníctvom vhodných mechanizmov konštruktívny dialóg o otázkach 
týkajúcich sa dôležitých správnych záležitostí, najmä o otázkach, ktoré majú priamy vplyv na 
vlastnú správu Parlamentu.

18. Kde je potrebné zachovať dôvernosť akýchkoľvek informácií poskytnutých podľa tejto 
rámcovej dohody, uplatňujú sa ustanovenia uvedené v prílohe 1.

ii) Vonkajšie vzťahy, rozšírenie a medzinárodné dohody
19. V súvislosti s medzinárodnými dohodami vrátane obchodných dohôd Komisia jasne a včas 
informuje Parlament počas prípravnej fázy dohôd a počas uskutočňovania a uzatvorenia 
medzinárodných rokovaní. Tieto informácie zahŕňajú návrhy smerníc na rokovania, prijaté smernice 
na rokovania, nasledujúce uskutočňovanie rokovaní a závery z rokovaní.

Informácie uvedené v predchádzajúcom odseku sú Parlamentu poskytnuté dostatočne včas, aby sa k 
nim mohol vyjadriť ak je to vhodné, a aby mohla Komisia vziať do úvahy názor Parlamentu, čo 
najviac je to možné. Tieto informácie sa poskytujú prostredníctvom príslušných parlamentných 
výborov, a kde je to vhodné, na parlamentnom rokovaní.

Parlament sa zaväzuje zaviesť vhodné postupy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa utajenia v 
súlade s ustanoveniami prílohy 1.

20. Komisia prijme potrebné kroky na zabezpečenie plnej a okamžitej informovanosti 
Parlamentu o: 

i) rozhodnutiach týkajúcich sa dočasného uplatňovania alebo pozastavenia uplatňovania zmlúv;

ii) postavení Spoločenstva v orgáne, zriadenom zmluvou.

21. Keď Komisia zastupuje Európske spoločenstvo, umožní na žiadosť Parlamentu účasť 
poslancov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov v delegáciách Spoločenstva, ktoré 
dojednávajú viacstranné zmluvy. Poslanci sa nemôžu priamo zúčastňovať rokovaní.

Komisia sa zaväzuje systematicky informovať poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa 
zúčastňujú ako pozorovatelia v delegáciách, dojednávajúcich viacstranné zmluvy.

22. Skôr ako Komisia na konferenciách prispievateľov prisľúbi finančné záruky, ktoré 
predstavujú nové finančné záväzky a vyžadujú súhlas rozpočtového orgánu, informuje rozpočtový 
orgán a preskúma jeho pripomienky.

23. Dve inštitúcie sa zaväzujú, že budú spolupracovať v oblasti pozorovania volieb. Komisia 
spolupracuje s Parlamentom pri poskytovaní potrebnej pomoci delegáciám Parlamentu, ktoré sa 
zúčastňujú volebných pozorovateľských misií Spoločenstva.

24. Komisia v plnom rozsahu informuje Parlament o napredovaní prístupových rokovaní, najmä o 
ich hlavných aspektoch a vývoji, aby mohol dostatočne včas vyjadriť svoje názory v rámci 
príslušných parlamentných postupov.
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25. Ak Parlament v súlade s článkom 82 svojho rokovacieho poriadku prijme odporúčanie 
týkajúce sa záležitostí uvedených v bode 24, a ak sa Komisia z vážnych dôvodov rozhodne takéto 
odporúčanie nepodporiť, vysvetlí svoje dôvody pred Parlamentom na rokovaní pléna alebo na 
nasledujúcej schôdzi príslušného parlamentného výboru.

iii) Plnenie rozpočtu
26. V súvislosti s každoročným absolutóriom upraveným v článku 276 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva Komisia postúpi každú informáciu potrebnú pre dohľad nad plnením 
rozpočtu na príslušný rok, ktorú si od nej na tieto účely vyžiada predseda parlamentného výboru 
zodpovedného za udeľovanie absolutória podľa prílohy VI rokovacieho poriadku Parlamentu.

Ak vyjdú najavo nové skutočnosti, týkajúce sa predchádzajúcich rokov, za ktoré už bolo 
absolutórium udelené, Komisia postúpi všetky potrebné informácie k danej záležitosti, s cieľom 
dosiahnuť riešenie prijateľné pre obidve strany.

IV. SPOLUPRÁCA TÝKAJÚCA SA LEGISLATÍVNYCH POSTUPOV A PLÁNOVANIA

i) Politické programy a legislatívne plány Komisie a viacročné plánovanie Únie
27. Komisia predkladá návrhy na viacročné plánovanie Únie s cieľom dosiahnuť zhodu ohľadom 
medziinštitucionálneho plánovania medzi zúčastnenými inštitúciami.

28. Nastupujúca Komisia predloží čo najskôr svoj politický program a legislatívny plán.

29. Keď Komisia pripravuje svoj legislatívny plán a plán práce, dve inštitúcie spolupracujú v 
súlade s časovým rozvrhom uvedeným v prílohe 2.

Komisia prihliada na priority, ktoré vyjadrí Parlament.

Komisia poskytne dostatočné podrobnosti o tom, čo sa plánuje podľa každého bodu legislatívneho 
plánu a plánu práce.

30. Podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy sa zaväzuje predkladať 
Konferencii predsedov výborov každé tri mesiace správu o prehľade politickej realizácie 
legislatívneho plánu a plánu práce za príslušný rok a o každej ich aktualizácii spôsobenej 
aktuálnymi a dôležitými politickými udalosťami.

ii) Všeobecné legislatívne postupy
31. Komisia sa zaväzuje, že bude dôkladne skúmať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k svojim 
legislatívnym návrhom, ktoré schváli Parlament, za účelom ich zohľadnenia v akomkoľvek 
zmenenom a doplnenom návrhu.

Pri poskytovaní svojho stanoviska k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu podľa 
článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa Komisia zaväzuje, že bude čo najviac 
prihliadať na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté v druhom čítaní; ak sa na základe dôležitých 
dôvodov a po zvážení kolégiom rozhodne neschváliť alebo nepodporiť takéto zmeny a doplnenia, 
vysvetlí svoje rozhodnutie Parlamentu, a v každom prípade vo svojom stanovisku k pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom Parlamentu, ako to vyžaduje písmeno c) tretieho pododseku článku 251 
ods. 2.
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32. Komisia vopred oznámi Parlamentu a Rade späťvzatie svojich návrhov.

33. Pri legislatívnych postupoch, ktoré nevyžadujú spolurozhodovanie, Komisia:

i) zabezpečí, aby orgány Rady boli včas upozornené na to, že nemajú dospieť k politickej zhode 
o návrhoch skôr, než k nim Parlament vyjadrí svoje stanovisko. Komisia požiada, aby sa diskusia na 
ministerskej úrovni skončila až po poskytnutí dostatočného času členom Rady na preskúmanie 
stanoviska Parlamentu;

ii) zabezpečí, aby Rada rešpektovala pravidlá stanovené Súdnym dvorom Európskych 
spoločenstiev, podľa ktorých sa musí uskutočniť opätovná konzultácia s Parlamentom, ak Rada 
podstatne zmení a doplní návrh Komisie. Komisia informuje Parlament o každom upozornení Rade 
na potrebu opätovnej konzultácie;

iii) sa zaväzuje, že v prípade potreby vezme späť legislatívny návrh, ktorý Parlament zamietol. 
Ak sa Komisia zo závažných dôvodov a po zvážení kolégia rozhodne ponechať svoj návrh, vysvetlí 
dôvody svojho rozhodnutia vo vyhlásení pred Parlamentom.

34. S cieľom zdokonaliť legislatívne plánovanie sa Parlament zaväzuje:

i) plánovať legislatívne časti svojich programov v súlade s aktuálnym legislatívnym plánom a 
uzneseniami, ktoré prijal k tomuto plánu; 

ii) dodržiavať primerané lehoty, pokiaľ je to prospešné pre postup pri prijímaní svojho 
stanoviska v prvom čítaní podľa postupov spolupráce a spolurozhodovania a podľa konzultačného 
postupu;

iii) menovať spravodajcov pre budúce návrhy podľa možnosti ihneď po prijatí legislatívneho 
plánu;

iv) považovať žiadosti o opätovnú konzultáciu za absolútnu prioritu, za predpokladu, že mu boli 
poskytnuté všetky potrebné informácie.

iii) Špecifické legislatívne a vykonávacie právomoci Komisie
35. Komisia poskytuje Parlamentu úplné a včasné informácie o aktoch, ktoré prijíma a ktoré 
patria do jej legislatívnej právomoci.

Vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(4) upravuje dohoda medzi Komisiou a 
Parlamentom o postupoch pre vykonávanie tohto rozhodnutia(5).

Pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa sektora cenných papierov, bankovníctva a 
poisťovníctva, Komisia potvrdzuje záväzky, ktoré prijala na plenárnom rokovaní 5. februára 2002 a 
ktoré boli opätovne potvrdené 31. marca 2004. Komisia sa najmä zaväzuje, že bude maximálne 
prihliadať na pozíciu Parlamentu a akékoľvek uznesenia, ktoré Parlament prijme v súvislosti s 
vykonávacími opatreniami, ktoré prekračujú vykonávacie právomoci uvedené v základnom nástroji; 
v takých prípadoch sa bude snažiť dosiahnuť vyvážené riešenie.

iv) Sledovanie uplatňovania práva Spoločenstva
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36. Okrem zvláštnych správ a výročnej správy o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva 
Komisia na požiadanie príslušného parlamentného výboru ústne informuje Parlament o štádiu, 
dosiahnutom v konaní od zaslania odôvodneného stanoviska a od formálnej výzvy v prípadoch, keď 
sa začalo konanie o porušení povinnosti oznámiť opatrenia, ktorými sa vykonáva smernica, alebo 
konanie o porušení povinnosti vyhovieť rozsudku Súdneho dvora.

V. ÚČASŤ KOMISIE NA PARLAMENTNÝCH KONANIACH
37. Parlament sa snaží zabezpečiť, aby sa v zásade vždy zhromaždili body, ktoré patria do oblasti 
zodpovednosti člena Komisie.

Komisia sa snaží zabezpečiť, aby v zásade vždy, keď o to Parlament požiada, boli prítomní 
príslušní členovia Komisie na plenárnej schôdzi o bodoch programu, ktoré patria do ich pôsobnosti.

38. S cieľom zabezpečiť prítomnosť členov Komisie sa Parlament zaväzuje čo najpresnejšie 
dodržiavať konečné návrhy programu schôdze.

Ak Parlament zmení svoj konečný návrh programu schôdze alebo ak zmení poradie bodov v 
programe schôdze, ihneď o tom informuje Komisiu. Komisia vynaloží všetko úsilie na 
zabezpečenie prítomnosti zodpovedného člena Komisie.

39. Komisia môže navrhnúť zaradenie bodov do programu najneskôr do zasadnutia Konferencie 
predsedov, na ktorom sa rozhodne o konečnom návrhu programu schôdze. Parlament návrhy 
Komisie dôsledne zohľadní.

40. Člen Komisie zodpovedný za prerokúvaný bod programu schôdze parlamentného výboru sa 
spravidla zúčastní príslušnej schôdze výboru, ak je pozvaný.

Členovia Komisie dostanú na vlastnú žiadosť slovo.

Parlamentné výbory sa snažia dodržiavať svoje návrhy programov a konečné programy.

Kedykoľvek parlamentný výbor zmení svoj návrh programu alebo konečný program, ihneď o tom 
informuje Komisiu.

Ak prítomnosť člena Komisie na schôdzi parlamentného výboru nebola výslovne vyžiadaná, 
Komisia zabezpečí svoje zastúpenie zodpovedným úradníkom na príslušnom stupni riadenia.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
41. Dve inštitúcie sa zaväzujú upevniť svoju vzájomnú spoluprácu v oblasti informácií a 
komunikácie.

42. Dve inštitúcie vyhodnocujú vykonávanie tejto rámcovej dohody a jej príloh a na žiadosť 
ktorejkoľvek z nich zvážia ich preskúmanie na základe praktických skúseností.

43. Táto rámcová dohoda sa preskúma po nadobudnutí platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu.

V ................... ..................

Za Európsky parlament Za Komisiu

predseda predseda
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PRÍLOHA 1

Poskytovanie dôverných informácií Európskemu parlamentu

1. Rozsah pôsobnosti

1.1. Táto príloha upravuje spôsob poskytovania a zaobchádzanie s dôvernými informáciami 
poskytovanými Komisiou Parlamentu v súvislosti s výkonom parlamentných výsad 
týkajúcich sa legislatívnych a rozpočtových postupov, postupu pre udeľovanie absolutória a 
v širšom zmysle výkonu kontrolných právomocí Parlamentu. Dve inštitúcie konajú v súlade 
s povinnosťou vzájomnej úprimnej spolupráce a v duchu úplnej vzájomnej dôvery a v 
najprísnejšom súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, najmä s článkami 6 a 46 Zmluvy 
o Európskej únii a s článkom 276 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

1.2. „Informácie” znamenajú akékoľvek písomné alebo ústne informácie, bez ohľadu na nosič 
informácií a autora.

1.3. Komisia zabezpečí Parlamentu prístup k informáciám v súlade s ustanoveniami tejto 
prílohy, vždy keď prijme od niektorého z parlamentných orgánov uvedených v bode 1.4. 
žiadosť o poskytnutie dôverných informácií.

1.4 V súvislosti s touto prílohou môžu Komisiu požiadať o dôverné informácie: predseda 
Parlamentu, predsedovia príslušných parlamentných výborov, predsedníctvo a Konferencia 
predsedov.

1.5. Táto príloha sa nevzťahuje na informácie o konaniach o porušení povinností a konaniach 
týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ak nie sú zahrnuté v konečnom rozhodnutí Komisie v 
čase, keď je doručená žiadosť niektorého parlamentného orgánu.

1.6 Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných 
ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu1

a príslušné ustanovenia rozhodnutia Komisie č. 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla
1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)2.

2. Všeobecné pravidlá

2.1 Na žiadosť niektorého z orgánov uvedených v bode 1.4. Komisia tomuto orgánu čo najskôr 
postúpi všetky dôverné informácie potrebné na výkon kontrolných právomocí Parlamentu. 
Dve inštitúcie pritom v súlade so svojimi právomocami a zodpovednosťami rešpektujú:

- základné ľudské práva vrátane práva na spravodlivý proces a práva na ochranu 
súkromia;

- ustanovenia upravujúce súdne a disciplinárne konania;

- ochranu obchodného tajomstva a obchodných vzťahov;

                                               
1 Ú. v. ES 113, 19.5.1995, s. 1.
2 Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.
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- ochranu záujmov Únie, najmä tých, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti, 
medzinárodných vzťahov, menovej stability a finančných záujmov. 

V sporných prípadoch sa vec postúpi predsedom dvoch inštitúcií, aby našli riešenie. 
Dôverné informácie od štátu, inštitúcie alebo medzinárodnej organizácie sa poskytnú iba so 
súhlasom pôvodcu 

2.2 V prípade akýchkoľvek pochybností o dôvernej povahe informácií, alebo ak je potrebné 
prijať náležité opatrenia na ich poskytnutie v súlade s niektorou z možností uvedených v 
bode 3.2., sa predseda príslušného parlamentného výboru, v prípade potreby sprevádzaný 
spravodajcom, bezodkladne poradí s členom Komisie zodpovedným za príslušnú oblasť. V 
sporných prípadoch sa vec postúpi predsedom dvoch inštitúcií, aby mohli nájsť riešenie. 

2.3 Ak nebola na záver postupu uvedeného v bode 2.2. dosiahnutá dohoda, predseda Parlamentu 
na základe odôvodnenej žiadosti príslušného parlamentného výboru vyzve Komisiu, aby vo 
vhodnom a riadne stanovenom termíne poskytla predmetné dôverné informácie podľa jednej 
z možností uvedených v časti 3 tejto prílohy. Pred uplynutím tejto lehoty Komisia písomne 
informuje Parlament o svojom konečnom stanovisku, voči ktorému si Parlament v prípade 
potreby vyhradzuje právo uplatniť svoje právo na odvolanie. 

3. Opatrenia na prístup k dôverným informáciám a zaobchádzanie s nimi
3.1 Dôverné informácie poskytnuté v súlade s postupom uvedeným v bode 2.2., a kde je to 

vhodné v bode 2.3., sa poskytujú na zodpovednosť predsedu alebo člena Komisie 
parlamentnému orgánu, ktorý o ne požiadal. 

3.2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 2.3., sa prístup k informáciám a opatrenia na 
zachovanie ich utajenia určujú spoločnou dohodou medzi členom Komisie zodpovedným za 
danú oblasť a príslušným parlamentným orgánom, riadne zastúpeným jeho predsedom, 
ktorý vyberie jednu z nasledujúcich možností: 

- informácie určené pre predsedu a spravodajcu príslušného parlamentného výboru; 

- obmedzený prístup k informáciám pre všetkých členov príslušného parlamentného 
výboru v súlade s príslušnými opatreniami, prípadne so stiahnutím dokumentov po 
ich preštudovaní a zákazom robiť kópie; 

- rokovanie príslušného parlamentného výboru za zatvorenými dverami v súlade s 
opatreniami, ktoré sa môžu líšiť podľa daného stupňa utajenia a v súlade so zásadami 
stanovenými v prílohe VII rokovacieho poriadku Parlamentu; 

- poskytnutie dokumentov, z ktorých boli odstránené všetky osobné údaje; 

- v mimoriadne odôvodnených prípadoch informácie určené iba predsedovi 
Parlamentu. 

Predmetné informácie sa nemôžu uverejniť ani postúpiť akémukoľvek inému príjemcovi. 

3.3 V prípade nedodržania týchto opatrení sa uplatňujú ustanovenia týkajúce sa sankcií uvedené 
v prílohe VII rokovacieho poriadku Parlamentu. 
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3.4 S cieľom uplatniť vyššie uvedené ustanovenia Parlament zabezpečí zavedenie týchto 
opatrení: 

- bezpečný archívny systém pre dokumenty klasifikované ako dôverné; 

- zabezpečenú čitáreň (bez kopírovacích strojov, telefónov, faxového zariadenia, 
skenerov alebo iných technických zariadení na reprodukciu alebo prenos 
dokumentov atď.); 

- bezpečnostné opatrenia upravujúce prístup do čitárne, vrátane požiadavky podpísať 
sa do prístupového registra a urobiť čestné vyhlásenia o nešírení skúmaných 
dôverných informácií. 

3.5 Komisia prijme všetky potrebné opatrenia na vykonávanie ustanovení tejto prílohy.
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PRÍLOHA 2

Časový harmonogram legislatívneho plánu a akčného plánu Komisie

1. Predseda Komisie a/alebo jej podpredseda zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy vo 
februári predloží Konferencii predsedov rozhodnutie o ročnej politickej stratégii (RPS) na 
nasledujúci rok.

2. Na februárovo-marcovej schôdzi sa príslušné inštitúcie zúčastnia diskusie o hlavných líniách 
politických priorít na základe rozhodnutia o ročnej politickej stratégii na nasledujúci rok. 

3. Po tejto diskusii príslušné výbory a príslušní členovia Komisie uskutočnia v priebehu roka 
pravidelný dialóg na zhodnotenie stavu realizácie súčasného legislatívneho a pracovného 
programu Komisie a prediskutujú prípravu budúceho programu v každej zo svojich 
špecifických oblastí. Každý parlamentný výbor podáva Konferencii predsedov výborov 
pravidelné správy o výsledkoch týchto schôdzí. 

4. Konferencia predsedov výborov uskutočňuje pravidelnú výmenu názorov s podpredsedom 
Komisie zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy za účelom zhodnotenia stavu 
realizácie súčasného legislatívneho a pracovného programu Komisie, prediskutovania 
prípravy budúceho programu a inventarizácie výsledkov prebiehajúceho dvojstranného 
dialógu medzi dotknutými parlamentnými výbormi a príslušnými členmi Komisie. 

5. V septembri predloží Konferencia predsedov výborov súhrnnú správu Konferencii 
predsedov, ktorá o nej informuje Komisiu. 

6. Na novembrovej schôdzi prednesie predseda Komisie na plenárnej schôdzi za účasti kolégia 
legislatívny a pracovný program Komisie na nasledujúci rok. Táto prezentácia zahŕňa 
vyhodnotenie realizácie súčasného programu. Po tejto prezentácii nasleduje prijatie 
uznesenia Parlamentu na decembrovej schôdzi. 

7. Legislatívny plán a plán práce Komisie je sprevádzaný zoznamom legislatívnych a 
nelegislatívnych návrhov na nasledujúci rok vo forme, o ktorej sa rozhodne1 . Program bude 
doručený Parlamentu v dostatočnom čase pred schôdzou, na ktorej sa má prerokovať. 

8. Tento časový harmonogram sa uplatňuje na každý pravidelný cyklus tvorby programov, 
okrem rokov, kedy sa voľby do Parlamentu zhodujú s koncom funkčného obdobia Komisie. 

9. Tento časový rámec sa nedotýka žiadnej budúcej dohody o medziinštitucionálnom 
plánovaní.

                                               
1 Vložiť: program a v prípade potreby aj právny základ a dosahy na rozpočet.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o pokynoch na schválenie Európskej 
Komisie (2005/2024(INI)) - Správa Andrewa Duffa

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 213 a 214 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a na článok 126 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu1,

– so zreteľom na články 26, 27, 28, 348 a 350 Zmluvy o Ústave pre Európu a na 7. vyhlásenie 
k článku 27 Ústavy pre Európu priloženej ku záverečnému aktu medzivládnej konferencie,

– so zreteľom na článok 10 aktu z 20. septembra 1976 o voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu priamym všeobecným hlasovaním2,

– so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2004 o voľbe novej Komisie4,

– so zreteľom na článok 45 a články 98 a 99 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0179/2005),

keďže:
A. parlamentné vypočutia kandidátov na členov Komisie, ktoré sa prvý raz uskutočnili v roku 1994 
a odvtedy sa rozvinuli, získali legitímnosť, ktorú plne akceptuje nielen Parlament a Komisia, ale aj 
Rada a členské štáty,

B. demokratickú zodpovednosť Komisie významne zdokonalil parlamentný postup schválenia, 
ktorý je otvorený, spravodlivý a zásadový a v ktorom každý dezignovaný komisár poskytuje 
Parlamentu všetky dôležité informácie,

C. na základe skúseností a s ohľadom na budúcu ústavnú reformu je vhodné v súčasnosti 
prehodnotiť spôsob, akým Európsky parlament schvaľuje Komisiu,

1. prijíma tieto zásady, kritériá a dojednania, na základe ktorých hlasuje o udelení súhlasu celému 
kolégiu Komisie: 

Hodnotiace kritériá
a) Európsky parlament bude hodnotiť dezignovaných komisárov na základe ich celkovej 

kompetencie, odhodlania pre Európu a nepochybnej nezávislosti. Bude hodnotiť znalosti 

                                               
1 Zmenené a doplnené článkom 4 Protokolu o rozšírení Zmluvy z Nice, zmenené článkom 45 Aktu 

o pristúpení z roku 2003.
2 Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5. Zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. L 

283, 21.10.2002, s. 1)
3 Prijaté texty, P6_TA(2005)0194, príloha.
4 Ú. v. EÚ C 201 E, 18.8.2005, s. 113.
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o príslušnej oblasti a komunikačné schopnosti,
b) Európsky parlament prihliadne obzvlášť na vyváženosť rodového zastúpenia. Môže sa 

vyjadriť k tomu, ako zvolený predseda rozdelí zodpovednosti za jednotlivé oblasti,
c) Európsky parlament môže požadovať všetky informácie, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie 

o spôsobilosti kandidátov. Očakáva poskytnutie úplných informácií týkajúcich sa 
finančných záujmov,

Vypočutia
a) každý dezignovaný člen Komisie bude pozvaný, aby predstúpil pred príslušný parlamentný 

výbor alebo výbory na jedno vypočutie, ktoré bude trvať tri hodiny. Vypočutia budú verejné,
b) vypočutia budú organizované spoločne konferenciou predsedov a konferenciou predsedov 

výborov. Na spojenie príslušných výborov, ktorých oblasti sa prelínajú, sa prijmú primerané 
dojednania. Existujú tri možnosti:
– ak oblasť určená pre dezignovaného člena Komisie patrí do pôsobnosti jediného 

parlamentného výboru, jeho vypočutie sa uskutoční len pred týmto jediným 
výborom,

– ak oblasť určená pre dezignovaného člena Komisie patrí viac-menej v rovnakej 
miere do pôsobnosti viacerých parlamentných výborov, jeho vypočutie sa uskutoční 
spoločne pred týmito výbormi,

– ak oblasť určená pre dezignovaného člena Komisie patrí vo väčšej miere do 
pôsobnosti jedného parlamentného výboru a iba okrajovo do pôsobnosti jedného 
alebo viacerých iných parlamentných výborov, jeho vypočutie sa uskutoční pred 
hlavným príslušným výborom, ktorý na toto vypočutie pozve ďalší príslušný výbor 
resp. výbory.

Tieto dojednania budú v plnom rozsahu konzultované so zvoleným predsedom Komisie,

a) parlamentné výbory predložia dezignovaným členom Komisie v dostatočnom časovom 
predstihu pred ich vypočutím písomné otázky. Počet podstatných písomných otázok je 
obmedzený na päť pre každý parlamentný výbor,

b) vypočutia sa uskutočnia za takých okolností a v takých podmienkach, aby mali dezignovaní 
členovia Komisie rovnakú a spravodlivú možnosť predstaviť svoju osobu, ako aj svoje 
názory,

c) dezignovaní členovia Komisie budú môcť predniesť úvodné ústne vyhlásenie v trvaní 
najviac dvadsať minút. Priebeh vypočutí by sa mal zamerať na rozvinutie pluralistického 
politického dialógu medzi dezignovanými členmi Komisie a poslancami Európskeho 
parlamentu. Pred skončením zasadnutia by mal mať dezignovaný člen Komisie možnosť 
predniesť krátke záverečné vyhlásenie,

Hodnotenie
a) označený videozáznam z vypočutí by mal byť sprístupnený verejnosti do 24 hodín,

b) výbory by sa mali zísť ihneď po skončení vypočutia, aby pripravili svoje hodnotenie 
jednotlivých dezignovaných členov Komisie. Tieto schôdze budú neverejné. Výbory sú 
vyzvané, aby sa vyjadrili, či sú dezignovaní členovia Komisie kvalifikovaní na vykonávanie 
funkcie člena kolégia, ako aj na vykonávanie konkrétnych úloh, na ktoré boli nominovaní. 
Ak výbor nie je schopný dosiahnuť o týchto dvoch bodoch dohodu, predseda tohto výboru, 
ako východisko z tejto situácie, dá o týchto dvoch bodoch hlasovať. Vyhlásenia o hodnotení 
sa uverejnia a predložia na spoločnej schôdzi konferencie predsedov a konferencie 
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predsedov výborov, ktorá bude neverejná. Pokiaľ sa konferencia predsedov a konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať ďalšie informácie, vyhlásia po výmene názorov 
vypočutia za ukončené,

c) zvolený predseda Komisie predstaví celé kolégium členov Komisie na schôdzi Európskeho 
parlamentu. Po ich predstavení bude nasledovať rozprava. S cieľom ukončiť rozpravu môže 
každá politická skupina alebo najmenej tridsaťsedem poslancov môže predložiť návrh 
uznesenia. Po hlasovaní o návrhu uznesenia bude Európsky parlament hlasovať o tom, či 
udelí alebo neudelí svoj súhlas s vymenovaním kandidátov do funkcie predsedu a ostatných
členov Komisie ako celku. Európsky parlament rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov a 
hlasuje sa podľa mien. Hlasovanie môže odložiť na nasledujú schôdzu,

2. prijíma tieto dojednania pre prípad zmeny v zložení Komisie alebo rozdelení úloh jej členov 
počas jej funkčného obdobia:

a) v prípade, že sa má obsadiť miesto, ktoré sa uvoľnilo z dôvodu odstúpenia, odvolania či 
úmrtia, Európsky parlament bezodkladne pozve kandidáta na člena Komisie na vypočutie za 
rovnakých podmienok, ako sú uvedené v odseku 1,

b) Európsky parlament v prípade pristúpenia nového členského štátu pozve dezignovaného 
člena Komisie na vypočutie za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v 
odseku 1,

c) v prípade podstatnej zmeny/presunu zodpovedností za jednotlivé oblasti budú členovia 
Komisie, ktorých sa tieto zmeny týkajú, pozvaní, aby predstúpili pred príslušné parlamentné 
výbory skôr, ako sa ujmú svojich nových funkcií;

3. s cieľom uľahčiť prípravu postupu schválenia Komisie, žiada Radu, aby presunula termín 
budúcich parlamentných volieb z júna na máj 2009;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil výboru zodpovednému za rokovací 
poriadok, aby sa mohli predložiť príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rokovaciemu 
poriadku v dostatočnom predstihu pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Európskej rade a Rade.
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Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2006 o výsledku skríningu návrhov právnych 
predpisov v legislatívnom procese (2005/2214(INI)) - Správa Sylvia-Yvonne Kaufmann

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. septembra 2005 Rade a Európskemu parlamentu 
o výsledku skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese
(KOM(2005)0462),

– so zreteľom na list svojho predsedu z 23. januára 2006 predsedovi Komisie1,

– so zreteľom na list predsedu Komisie z 8. marca 2006 predsedovi Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci
(A6-0143/2006), keďže:

A. vo vyššie uvedenom oznámení Komisia uviedla, že má v úmysle stiahnuť 68 návrhov, ktoré sú 
podľa nej v rozpore s cieľmi lisabonskej stratégie a zásadami lepšej právnej úpravy, pričom 
ďalšie podrobí prehodnoteniu z hľadiska ich hospodárskeho dosahu a v prípade potreby ich 
pozmenení,

B. list, ktorý zaslal predseda Európskeho parlamentu predsedovi Komisie o výsledku analýzy
oznámenia v parlamentných výboroch v zásade víta úmysel Komisie, ale vyslovene žiada, aby 
neboli stiahnuté niektoré z týchto návrhov a namieta možné zmeny niektorých iných návrhov,

C. v odpovedi predsedu Komisie predsedovi Európskeho parlamentu sa uvádza, že Komisia pred 
prijatím svojho konečného stanoviska dôkladne zvážila stanovisko Parlamentu a sú v nej ďalej 
objasnené konkrétne dôvody prečo Komisia nezohľadnila niektoré požiadavky Európskeho 
parlamentu, ako aj iniciatívy, ktoré Komisia plánuje v budúcnosti uskutočniť na riešenie týchto 
požiadaviek,

D. toto oznámenie je výbornou možnosťou na hlbšiu analýzu problémov spojených so stiahnutím 
a úpravou návrhov právnych predpisov zo strany Komisie,

E. okrem niektorých výnimočných prípadov sa väčšina návrhov právnych predpisov Spoločenstva 
môže prijímať len na základe návrhu Komisie, ktorá má preto v podstate výhradné právo na 
zákonodarnú iniciatívu,

F. článok 250 odsek 2 Zmluvy o ES ustanovuje, že Komisia „môže upraviť svoj návrh“
kedykoľvek počas postupu vedúceho k prijatiu aktu Spoločenstva „ak Rada nekonala“,

G. hoci úloha Európskeho parlamentu sa z historických dôvodov nespomína v článku 250 ods. 2, 
toto ustanovenie je potrebné interpretovať v spojení s článkom 251, pokiaľ ide o jeho
uplatňovanie na spolurozhodovací postup a s článkom 252, pokiaľ ide o postup spolupráce,

                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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H. po prijatí spoločnej pozície v nadväznosti na prvé čítanie Komisia podľa článku 251 ods. 2
druhý podods. tretia zarážka Zmluvy o ES iba vyrozumie Európsky parlament o svojom
stanovisku a keďže, ak Európsky parlament následne zmení a doplní spoločnú pozíciu, môže 
Komisia na základe článku 251 ods. tretí podods. písm. c) iba predložiť stanovisko; z toho jasne 
vyplýva, že Komisia už nie „vlastníkom“ svojich návrhov,

I. v zmluvách nie je žiadna zmienka o možnosti Komisie stiahnuť návrh právneho predpisu,

J. neexistencia ustanovení o stiahnutí návrhov právnych predpisov nezabraňuje Komisii
pravidelne sťahovať takéto návrhy,

K. Európsky parlament, Rada a Komisia sa nezhodujú v názore na presný rozsah, v ktorom môže 
Komisia stiahnuť svoje návrhy právnych predpisov,

L. napriek uvedeným nezhodám je sťahovanie návrhov právnych predpisov bežnou praxou
Komisie, pričom doposiaľ nebol dôvod na predloženie veci Súdnemu dvoru,

M. samotný Európsky parlament v minulosti príležitostne žiadal Komisiu o stiahnutie jej návrhov,

N. Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou1 z 26. mája 2005
uvádza, že:

– pri všetkých legislatívnych postupoch „sa Komisia zaväzuje, že bude dôkladne skúmať
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k svojim návrhom právnych predpisov, ktoré schváli
Európsky parlament, za účelom ich zohľadnenia v akomkoľvek zmenenom a doplnenom
návrhu“ (bod 31),

– pri všetkých legislatívnych postupoch „Komisia vopred oznámi Európskemu parlamentu a 
Rade stiahnutie svojich návrhov.“ (bod 32),

– pri legislatívnych postupoch, ktoré nevyžadujú spolurozhodovanie, sa Komisia zaväzuje, 
že „v prípade potreby“ stiahne návrhy právnych predpisov, ktoré zamietol Európsky 
parlament a tiež vysvetlí dôvody, pre ktoré tak neurobila v prípade ponechania návrhu (bod 
33),

O. porozumenie na základe spoločných usmernení o sťahovaní a úprave návrhov právnych
predpisov v nutnom rozsahu zo strany Komisie, ktoré by platili medzi troma inštitúciami, 
by kladne prispeli k plynulému priebehu legislatívnych postupov,

1. víta vyššie uvedené oznámenie Komisie a zastáva názor že stiahnutie alebo úprava veľkej
väčšiny v ňom uvedených návrhov skutočne prispeje k zjednodušeniu legislatívneho prostredia 
Spoločenstva, ale trvá na tom, že Komisia by mala primerane zohľadniť námietky k niektorým 
z návrhov, ktoré uviedol predseda Európskeho parlamentu vo svojom liste z 23. januára 2006;

2. víta skutočnosť, že Komisia pred prijatím svojho konečného stanoviska opätovne prehodnotila 
svoje návrhy na základe námietok Európskeho parlamentu; oceňuje, že vždy keď Komisia 
neprijala niektorú z týchto námietok, uviedla na to dôvody a že v niektorých prípadoch aj 
načrtla možné iniciatívy, pomocou ktorých by bolo možné želania Európskeho parlamentu 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0194, Príloha.
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splniť;

3. zdôrazňuje, že pri podobných o situáciách v budúcnosti by Komisia mala predložiť konkrétne 
dôvody na stiahnutie alebo upravenie každého návrhu a neobmedzovať sa len na odvolávanie sa 
na základné zásady, ktoré jasne nevysvetľujú dôvody, kvôli ktorým by sa mal podľa Komisie 
konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť;

4. víta skutočnosť, že Komisia berie do úvahy ciele lisabonskej agendy pred tým, než navrhne
stiahnuť legislatívny návrh; z tohto dôvodu ľutuje, že Komisia stiahla návrh smernice týkajúcej 
sa stanov európskej spoločnosti, ktorá je pritom jedným z kľúčových prvkov Lisabonskej
stratégie; s prekvapením konštatuje, že Komisia používa argument rôznorodosti vnútroštátnych 
legislatív ako prekážky pre iniciatívy Spoločenstva; preto žiada, aby Komisia pred koncom 
tohto roka prišla s iniciatívou, ktorá umožní vypracovať stanovy európskej spoločnosti 
a európskeho združenia;

5. žiada Komisiu, aby ihneď po svojom vymenovaní navrhla a predložila Európskemu parlamentu 
a Rade zoznam návrhov právnych predpisov predchádzajúcej Komisie, ktoré má v úmysle 
zachovať;

6. vyzýva Komisiu, aby vo svojom ročnom legislatívnom pláne a pláne práce uvádzala zoznam 
návrhov, ktoré má v úmysle stiahnuť alebo upraviť, aby tak Európsky parlament mohol vyjadriť 
svoj názor podľa výsad, ktoré mu prináležia podľa zmlúv a postupov ustanovených vo vyššie 
uvedenej rámcovej dohode;

7. berie na vedomie skutočnosť, že možnosť stiahnutia návrhu právneho predpisu zo strany
Komisie sa nenachádza v žiadnom ustanovení existujúcich zmlúv, zatiaľ čo na možnosť upraviť 
návrh právneho predpisu sa vzťahuje zásada, že Komisia môže upraviť svoj návrh počas 
postupu vedúceho k prijatia aktu Spoločenstva, ktorá je výslovne ustanovená v článku 250 ods. 
2 Zmluvy o ES; uznáva, že túto zásadu možno uplatniť aj na spolurozhodovací postup 
ustanovený v článku 251 a na postup spolupráce ustanovený v článku 252;

8. uznáva však, že možnosť Komisie stiahnuť návrh právneho predpisu počas postupu vedúceho 
k jeho priatiu v rámci jasných obmedzení:

– vyplýva z jej práva na zákonodarnú iniciatívu a je logickou súčasťou možnosti upraviť
návrh;

– môže prispieť k posilneniu úlohy Komisie v legislatívnom postupe; a

– možno považovať za kladný prvok pri zabezpečovaní toho, aby boli postupy vedúce 
k prijatiu aktu Spoločenstva a dialóg medzi inštitúciami zamerané na podporu „záujmu
Spoločenstva“;

9. zastáva však názor, že túto možnosť treba vnímať v kontexte výsad jednotlivých inštitúcií 
v legislatívnom procese, ktoré ustanovujú zmluvy a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce
inštitúcií;

10. zdôrazňuje, že možnosti stiahnutia alebo úpravy nesmú pozmeniť úlohu jednotlivých inštitúcií
v legislatívnom procese spôsobom, ktorý by ohrozil rovnováhu inštitúcií a že možnosť 
stiahnutia návrhu neznamená uznanie istej formy „práva veta“ Komisie;
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11. zdôrazňuje, že stiahnutie alebo úprava návrhov právnych predpisov musia podliehať tým istým 
všeobecným zásadám ako predkladanie návrhov Komisie, t.j. musia byť v záujme Spoločenstva 
a riadne odôvodnené;

12. bez toho, aby bola dotknutá právomoc Súdneho dvora stanoviť presný rozsah pôsobnosti 
a hranice výsad, ktoré inštitúciám udeľujú zmluvy, zastáva názor, že definovanie spoločných
usmernení zo strany inštitúcií o sťahovaní alebo upravovaní návrhov právnych predpisov, ktoré 
vykonáva Komisia, by ako doplnok k príslušným zásadám ustanoveným v rámcovej dohode o 
vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšom 
zákonodarstve bolo správnym krokom k uľahčeniu legislatívneho procesu a dialógu inštitúcií;

13. navrhuje tieto usmernenia o sťahovaní alebo úprave návrhov právnych predpisov zo strany
Komisie:

a) Komisia môže v zásade stiahnuť alebo upraviť návrh právneho predpisu kedykoľvek počas 
postupov vedúcich k jeho prijatiu, ak Rada zatiaľ nekonala. To znamená, že 
v spolurozhodovacích a konzultačných postupoch to Komisia už nebude môcť urobiť po
prijatí spoločnej pozície Radou, iba ak by Rada vo svojom rozhodnutí o spoločnej pozícii 
prekročila svoje právomoci meniť a dopĺňať návrh Komisie tak, že rozhodnutie by v 
skutočnosti predstavovalo zákonodarnú iniciatívu samotnej Rady, čo zmluva neustanovuje;

b) v prípade, ak Európsky parlament zamietol návrh právneho predpisu alebo navrhol k nemu 
podstatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, alebo ak Európsky parlament požiadal 
Komisiu o stiahnutie alebo úpravu návrhu právneho predpisu, Komisia túto skutočnosť 
náležite zohľadní. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne nepripojiť sa k 
stanovisku Európskeho parlamentu, vysvetlí dôvody tohto rozhodnutia vo vyhlásení
adresovanom Európskemu parlamentu;

c) ak má Komisia v úmysle stiahnuť alebo upraviť návrh právneho predpisu z vlastnej
iniciatívy, vopred informuje Európsky parlament o svojom úmysle. Toto oznámenie
predloží včas, aby mal Európsky parlament možnosť poskytnúť svoj názor na túto
skutočnosť a v oznámení uvedie jasné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré Komisia zastáva
názor, že by sa mal konkrétny návrh stiahnuť alebo upraviť. Komisia riadne zohľadní
názor Európskeho parlamentu. Ak sa Komisia z dôležitých dôvodov rozhodne stiahnuť
alebo upraviť svoj návrh v rozpore so želaním Európskeho parlamentu, vysvetlí dôvody
tohto rozhodnutia vo vyhlásení adresovanom Európskemu parlamentu;

14. zdôrazňuje, že rozsah, v ktorom Komisia zohľadňuje názory Európskeho parlamentu na
stiahnutie alebo upravenie návrhov právnych predpisov je mimoriadne dôležitou súčasťou
politickej dôvery, ktorá je základom riadnej spolupráce oboch inštitúcií;

15. domnieva sa, že ak Komisia stiahne alebo podstatne pozmení návrh právneho predpisu
spôsobom, ktorý ovplyvňuje legislatívne výsady Európskeho parlamentu, mala by sa táto otázka 
postúpiť príslušným politickým orgánom Európskeho parlamentu na politické prerokovanie; 
okrem toho sa domnieva, že ak Komisia stiahne návrh právneho predpisu spôsobom, ktorý 
ovplyvňuje právomoci dvoch ďalších zložiek zákonodarného orgánu, mohli by tieto považovať 
dané stiahnutie za neplatné a pokračovať v postupe ako ustanovujú Zmluvy až do prípadného 
prijatia príslušného aktu;
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16. je toho názoru, že v prípadoch, keď bol návrh právneho predpisu vytvorený v súlade s článkom 
138 zmluvy, by mala Komisia o svojom zámere stiahnuť ho či podstatne pozmeniť náležite 
informovať európskych sociálnych partnerov;

17. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22 mája 2007 o prijatí Spoločného vyhlásenia 
o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (2005/2125(ACI)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 1999 o Spoločnom vyhlásení o praktických 
opatreniach pre nový spolurozhodovací postup1 ,

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 8. marca 2007,

– so zreteľom na návrh upraveného znenia Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach 
pre spolurozhodovací postup (ďalej len „upravené znenie vyhlásenia“),

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku a na bod XVIII ods. 4 prílohy VI 
k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0142/2007),

A. keďže neustále rozširovanie oblasti uplatňovania spolurozhodovacieho postupu zvyšuje jeho 
význam v zákonodarnom procese EÚ a vedie k zmene charakteru medziinštitucionálnych 
vzťahov medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou,

B. keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa usilujú o transparentnejšiu, koordinovanejšiu, 
účinnejšiu a demokratickejšiu tvorbu práva EÚ,

C. keďže Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup z roku 1999 
sa osvedčilo, praktický vývoj pri jeho uplatňovaní však časom ukázal, že je potrebné ho zmeniť 
a doplniť,

D. keďže jednotlivé vlny rozširovania EÚ priniesli výzvy týkajúce sa zefektívnenia postupov a 
optimalizácie zdrojov,

E. keďže upravené znenie vyhlásenia spĺňa tieto očakávania a umožňuje, aby sa budúca 
medziinštitucionálna spolupráca rozvíjala konštruktívnym a pružným spôsobom,

F. keďže medziinštitucionálne dohody a rámcové dohody majú významné dôsledky a keďže na 
zjednodušenie prístupu k nim a zabezpečenie transparentnosti je preto nevyhnutné zlúčiť všetky 
existujúce dohody a uverejniť ich ako prílohu k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu,

1. opätovne potvrdzuje svoj záväzok k zásadám transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti 
a potrebu zamerať sa na zjednodušenie tvorby práva EÚ za predpokladu dodržiavania právneho 
poriadku EÚ;

2. víta upravené znenie vyhlásenia, ktorým sa zdokonaľuje štruktúra i obsah vyhlásenia z roku 

                                               
1 Ú. v. ES C 279, 1.10.1999, s. 229.
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1999 jeho doplnením o niekoľko dôležitých ustanovení uvádzajúcich tento dokument do súladu 
s existujúcimi najlepšími postupmi, a ktorého cieľom je posilniť spoluprácu medzi všetkými 
tromi inštitúciami v záujme zvýšenia účinnosti a kvality právnych predpisov EÚ,

3. vyjadruje želanie, aby Európsky parlament vypracoval metódu na harmonizáciu postupov 
parlamentných výborov počas trialógov vymedzením určitého počtu pravidiel týkajúcich sa 
zloženia parlamentných delegácií, ako aj záväzkov dôvernosti v súvislosti s ich činnosťou;

4. víta najmä tieto zlepšenia uvedené v upravenom znení vyhlásenia:

a) nové ustanovenia o účasti zástupcov predsedníctva Rady na schôdzach parlamentných 
výborov a o žiadostiach o poskytovanie informácií týkajúcich sa pozície Rady, ktoré 
spoločne predstavujú krok smerom k zlepšeniu dialógu medzi oboma spoluzákonodarcami;

b) uznanie postupu týkajúceho sa finalizovania dohôd dosiahnutých počas neformálnych 
rokovaní medzi inštitúciami prostredníctvom výmeny listov;

c) potvrdenie zásady, podľa ktorej majú útvary Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s 
právno-jazykovou úpravou spolupracovať na rovnocennom základe;

d) dohoda, podľa ktorej sa má podľa možnosti zorganizovať podpis dôležitých prijatých textov 
na spoločnom slávnostnom podujatí za prítomnosti médií, ako aj spoločné tlačové správy a 
konferencie na účely oznámenia úspešných výsledkov súvisiacich činností;

5. vyjadruje presvedčenie, že upravené znenie vyhlásenia ďalej zvýši mieru transparentnosti a 
verejnej zodpovednosti legislatívnej práce vykonávanej v súlade so spolurozhodovacím 
postupom;

6. schvaľuje upravené znenie vyhlásenia uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a rozhoduje 
zaradiť upravené znenie vyhlásenia do prílohy k rokovaciemu poriadku; požaduje uverejnenie 
upraveného znenia vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil Rade a Komisii. 
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PRÍLOHA
EURÓPSKY PARLAMENT

RADA

KOMISIA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O PRAKTICKÝCH OPATRENIACH PRE SPOLUROZHODOVACÍ POSTUP 
(ČLÁNOK 251 ZMLUVY O ES)

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Európsky parlament, Rada a Komisia, ďalej len „inštitúcie“, konštatujú, že súčasný postup
zahŕňajúci rozhovory medzi predsedníctvom Rady, Komisiou a predsedami príslušných výborov
a/alebo spravodajcami Európskeho parlamentu a medzi spolupredsedami Zmierovacieho výboru sa 
ukázal ako opodstatnený.

2. Inštitúcie potvrdzujú, že tento postup, ktorý sa rozvinul vo všetkých fázach spolurozhodovacieho 
postupu, sa musí naďalej podporovať. Inštitúcie sa zaväzujú preskúmať svoje pracovné metódy 
s cieľom ešte účinnejšie využiť plný rozsah spolurozhodovacieho postupu, ako sa uvádza v Zmluve
o ES.

3. Toto spoločné vyhlásenie objasňuje tieto pracovné metódy a praktické opatrenia na ich
uplatňovanie. Dopĺňa Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva1 a predovšetkým jej
ustanovenia týkajúce sa spolurozhodovacieho postupu. Inštitúcie sa zaväzujú plne dodržiavať
uvedené záväzky v súlade so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti. Vzhľadom na 
uvedenú skutočnosť je potrebné, aby sa inštitúcie zamerali na dosiahnutie pokroku pri návrhoch na 
zjednodušenie za súčasného dodržiavania acquis communautaire.

4. Inštitúcie počas postupu spolupracujú v dobrej viere s cieľom čo najviac uviesť do súladu svoje 
pozície a tým, ak je to vhodné, umožniť prijatie právneho aktu v počiatočnej fáze postupu.

5. Preto spolupracujú prostredníctvom príslušných medziinštitucionálnych kontaktov s cieľom
sledovať priebeh práce a analyzovať mieru zhody vo všetkých fázach spolurozhodovacieho
postupu.

6. Inštitúcie sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími poriadkami zaväzujú pravidelne si
vymieňať informácie o pokroku dosiahnutom pri dokumentoch v spolurozhodovacom postupe.
Zaistia čo najlepšiu koordináciu svojich príslušných pracovných plánov s cieľom umožniť súdržné 
vedenie postupov, smerujúce k zosúladeniu pozícií. Usilujú sa preto vytvoriť indikatívny časový 
rozvrh pre rôzne fázy vedúce ku konečnému prijatiu rôznych legislatívnych návrhov a zároveň 
úplne rešpektovať politický charakter rozhodovacieho postupu.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1
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7. Spolupráca medzi inštitúciami pri spolurozhodovaní má často formu trojstranných stretnutí
(trialógov). Tento trojstranný systém dokázal svoju životaschopnosť a pružnosť podstatným
zvýšením možností dohody v prvom a druhom čítaní a prispel tiež k príprave práce Zmierovacieho 
výboru.

8. Také trialógy sa zvyčajne uskutočňujú v neformálnom rámci. Môžu sa uskutočniť vo všetkých
fázach postupu a na rôznych úrovniach zastúpenia v závislosti od charakteru očakávanej diskusie. 
Pre každé stretnutie menuje každá inštitúcia v súlade so svojim rokovacím poriadkom svojich 
zástupcov, určí svoj mandát na rokovania a včas informuje ostatné inštitúcie o dohodnutých 
opatreniach týkajúcich sa stretnutí.

9. Pokiaľ je to možné, je každý návrh kompromisného textu predloženého na diskusiu na
nasledujúcom stretnutí vopred zaslaný všetkým účastníkom. S cieľom zvýšiť transparentnosť sa
trialógy, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskeho parlamentu a Rady, ak je to možné, vopred
ohlásia.

10. Predsedníctvo Rady sa usiluje zúčastňovať zasadnutí parlamentných výborov. Starostlivo zváži 
každú doručenú žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa pozície Rady, ako je to primerané.

PRVÉ ČÍTANIE

11. Inštitúcie spolupracujú v dobrej viere s cieľom čo najviac zosúladiť svoje pozície tak, aby bolo 
možné prijať právne akty v prvom čítaní.

Dohoda v prvom čítaní v Európskom parlamente

12. Vytvoria sa primerané kontakty, aby sa zjednodušil postup v prvom čítaní.

13. Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy 
s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na 
rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

14. V prípade dohody dosiahnutej prostredníctvom neformálnych rokovaní v trialógoch predseda
Vyboru stálych zástupcov listom oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobnosti 
podstaty dohody vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie. Tento list je 
prejavom ochoty Rady prijať výsledok, ktorý podlieha právnemu a lingvistickému overeniu, ak je 
potvrdený hlasovaním v pléne. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

15. Ak je v tejto súvislosti zrejmé, že postup skončí prvým čítaním, je potrebné čo najskôr
sprístupniť informáciu o zámere uzavrieť dohodu.

Dohoda vo fáze spoločnej pozície Rady

16. Ak sa pred prvým čítaním v Európskom parlamente nedosiahne dohoda, môže sa naďalej
pokračovať v kontaktoch s cieľom dosiahnuť dohodu vo fáze spoločnej pozície.
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17. Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a konštruktívne uplatní svoje právo iniciatívy 
s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na 
rovnováhu medzi inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

18. Ak sa v tejto fáze dosiahne dohoda, predseda príslušného parlamentného výboru listom oznámi 
predsedovi Výboru stálych zástupcov svoje odporúčanie plénu prijať spoločnú pozíciu Rady bez 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná pozícia podlieha potvrdeniu Rady a právnemu 
a lingvistickému overeniu. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

DRUHÉ ČÍTANIE

19. Vo svojom odôvodnení Rada čo najjasnejšie vysvetlí dôvody, ktoré ju viedli k prijatiu spoločnej 
pozície. Európsky parlament v druhom čítaní čo najdôkladnejšie zohľadní tieto dôvody a pozíciu 
Komisie.

20. Rada sa pred odovzdaním spoločnej pozície na základe konzultácie s Európskym parlamentom 
a Komisiou usiluje zvážiť dátum jej odovzdania s cieľom zaistiť čo najvyššiu účinnosť 
legislatívneho postupu v druhom čítaní.

Dohoda v druhom čítaní v Európskom parlamente

21. Primerané kontakty sa budú vytvárať naďalej hneď po predložení spoločnej pozície Rady
Európskeho parlamentu s cieľom dosiahnuť lepšie porozumenie príslušným pozíciám, a tak čo
najskôr ukončiť legislatívny postup.

22. Komisia podporí vytváranie takýchto kontaktov a predloží svoje stanovisko s cieľom uviesť do 
súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady, s náležitým zreteľom na rovnováhu medzi
inštitúciami a úlohu, ktorá jej vyplýva zo Zmluvy.

23. V prípade dohody dosiahnutej prostredníctvom neformálnych rokovaní v trialógoch predseda
Výboru stálych zástupcov listom oznámi predsedovi príslušného parlamentného výboru podrobnosti 
podstaty dohody vo forme pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k spoločnej pozícii Rady. Tento 
list je prejavom ochoty Rady prijať výsledok, ktorý podlieha právnemu a lingvistickému overeniu, 
ak je potvrdený hlasovaním v pléne. Kópia tohto listu sa postúpi Komisii.

ZMIEROVACIE KONANIE

24. Ak je jasné, že Rada neprijme všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu 
v druhom čítaní a ak je Rada pripravená predložiť svoju pozíciu, uskutoční sa prvý trialóg. Každá 
inštitúcia v súlade so svojim rokovacím poriadkom menuje na každé stretnutie svojich zástupcov 
a určí svoj mandát na rokovania. Komisia čo najskôr oznámi obom delegáciám svoje zámery 
v súvislosti so svojím stanoviskom k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho 
parlamentu v druhom čítaní.

25. Trialógy sa uskutočňujú počas zmierovacieho konania s cieľom vyriešiť zostávajúce otázky
a pripraviť dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore. Výsledky trialógov sa prerokujú a prípadne 
schvália na stretnutiach jednotlivých inštitúcií.



DV\779820SK.doc 131/361 PE423.766v01-00

SK

26. Zmierovací výbor zvoláva predseda Rady so súhlasom predsedu Európskeho parlamentu 
a s náležitým zreteľom na ustanovenia Zmluvy.

27. Komisia sa zúčastňuje na zmierovacom konaní a uskutočňuje všetky potrebné iniciatívy 
s cieľom uviesť do súladu pozície Európskeho parlamentu a Rady. Také iniciatívy môžu zahŕňať
návrhy kompromisných textov so zreteľom na pozície Európskeho parlamentu a Rady a s náležitým 
zreteľom na úlohu, ktorá Komisii vyplýva zo Zmluvy.

28. Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne predseda Európskeho parlamentu a predseda Rady. 
Schôdzam výboru predsedajú striedavo jednotliví spolupredsedovia.

29. Spolupredsedovia spoločne určujú dátumy a programy schôdzí Zmierovacieho výboru tak, aby 
zabezpečili účinné fungovanie Zmierovacieho výboru počas zmierovacieho konania. Predpokladané 
dátumy konzultujú s Komisiou. Európsky parlament a Rada predbežne stanovia dátumy 
zmierovacích konaní a oznámia ich Komisii.

30. Spolupredsedovia môžu na každej schôdzi Zmierovacieho výboru zaradiť do programu
niekoľko vecí. Okrem hlavnej témy (bod B), v ktorej ešte nebola dosiahnutá dohoda, sa môže začať 
alebo ukončiť zmierovacie konanie súvisiace aj s inými témami bez rozpravy o týchto veciach 
(bod A).

31. Európsky parlament a Rada čo najviac zohľadnia požiadavky na časový plán, predovšetkým tie, 
ktoré vyplývajú z prerušenia činnosti inštitúcií a z volieb do Európskeho parlamentu, pričom
dodržiavajú ustanovenia Zmluvy týkajúce sa lehôt. Prerušenie činnosti je v každom prípade čo
najkratšie.

32. Zmierovací výbor sa schádza striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom
rovnomerného využívania zariadení vrátane tlmočníckeho vybavenia.

33. Zmierovací výbor má prístup k návrhu Komisie, spoločnej pozícii Rady a stanovisku Komisie 
k nej, pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predloženým Európskym parlamentom a stanovisku 
Komisie k nim a a spoločnému pracovnému dokumentu delegácií Európskeho parlamentu a Rady. 
Pracovný dokument by mal užívateľom umožniť jednoducho určiť príslušné otázky a účinne na ne 
odkazovať. Všeobecne platí, že Komisia predloží svoje stanovisko do troch týždňov od oficiálneho 
prijatia výsledku hlasovania Európskeho parlamentu a najneskôr do začiatku zmierovacieho 
konania.

34. Spolupredsedovia môžu Zmierovaciemu výboru predložiť texty na schválenie.

35. Dohoda na spoločnom texte sa uskutoční na schôdzi Zmierovacieho výboru alebo neskôr
výmenou listov medzi spolupredsedami. Kópie uvedených listov sa postúpia Komisii.

36. Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom texte, tento je po záverečnej 
právnolingvistickej revízii predložený spolupredsedom na formálne schválenie. Vo výnimočných
prípadoch s cieľom dodržať lehoty však môže byť spolupredsedom na schválenie predložený návrh 
spoločného textu.
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37. Spolupredsedovia prostredníctvom spoločne podpísaného listu predložia predsedovi
Európskeho parlamentu a predsedovi Rady schválený spoločný text. Ak Zmierovací výbor nie je
schopný dohodnúť sa na spoločnom texte, spolupredsedovia to oznámia predsedovi Európskeho
parlamentu a predsedovi Rady prostredníctvom spoločne podpísaného listu. Také listy sú úradným 
záznamom. Kópie uvedených listov sa pre informáciu postúpia Komisii. Pracovné dokumenty 
používané počas zmierovacieho konania budú po ukončení konania prístupné v registri každej 
inštitúcie.

38. Sekretariát Európskeho parlamentu a generálny sekretariát Rady konajú spoločne ako sekretariát 
Zmierovacieho výboru spolu s generálnym sekretariátom Komisie.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

39. Ak Európsky parlament alebo Rada považujú za nevyhnutné predĺžiť lehoty uvedené v článku 
251 Zmluvy, oznámia to predsedovi druhej inštitúcie a Komisii.

40. Ak sa dosiahne dohoda v prvom alebo druhom čítaní alebo v zmierovacom konaní, 
právnolingvistické služby Európskeho parlamentu a Rady v úzkej spolupráci a po vzájomnej 
dohode vypracujú konečné znenie schváleného textu.

41. Bez výslovného súhlasu Európskeho parlamentu a Rady na príslušnej úrovni sa v žiadnom
schválenom texte nevykonajú zmeny.

42. Konečné znenie textu sa vypracuje s náležitým zreteľom na rozličné postupy Európskeho
parlamentu a Rady, predovšetkým so zreteľom na dodržanie lehôt pre vnútorné postupy. Inštitúcie 
sa zaväzujú nevyužívať lehoty na záverečnú právno-lingvistickú revíziu aktov na opätovné 
otvorenie diskusie o podstatných otázkach.

43. Európsky parlament a Rada sa dohodnú na spoločnom formáte textov, pripravených spoločne
týmito inštitúciami.

44. Inštitúcie sa zaväzujú, pokiaľ je to možné, vkladať do aktov prijatých spolurozhodovacím
postupom vzájomne prijateľné štandardné ustanovenia, a to predovšetkým ustanovenia týkajúce sa 
uplatňovania vykonávacích právomocí (v súlade s rozhodnutím o komitológii1), nadobudnutia
účinnosti, transpozície a uplatnenia aktov a dodržiavania práva iniciatívy Komisie.

45. Inštitúcie sa budú usilovať o uskutočnenie spoločnej tlačovej konferencie s cieľom oznámiť
úspešný výsledok legislatívneho postupu v prvom čítaní, druhom čítaní alebo v zmierovacom
konaní. Budú sa tiež snažiť o vydanie spoločných tlačových správ.

46. Po prijatí právneho aktu spolurozhodovacím postupom Európskym parlamentom a Radou sa
text predloží na podpis predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ako aj generálnym 
tajomníkom týchto inštitúcií.

                                               
1 Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích 

právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23). Rozhodnutie zmenené a 
doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 27.7.2006, s. 11).
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47. Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady dostanú text na podpis vo svojich príslušných
jazykoch a pokiaľ je to možné, podpíšu ho spolu na spoločnej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje každý 
mesiac s cieľom podpísať dôležité akty za prítomnosti masovokomunikačných prostriedkov.

48. Spoločne podpísaný text je odovzdaný na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uverejnenie sa uskutočňuje zvyčajne do dvoch mesiacov od prijatia právneho aktu Európskym
parlamentom a Radou.

49. Ak jedna z inštitúcií zistí administratívnu alebo zrejmú chybu v texte (alebo v jednej z jeho
jazykových verzií), neodkladne to oznámi ostatným inštitúciám. Ak chyba súvisí s aktom, ktorý
ešte nebol prijatý ani Európskym parlamentom ani Radou, právno-lingvistické služby Európskeho 
parlamentu a Rady v úzkej spolupráci pripravia nevyhnutné korigendum. Ak sa chyba týka aktu, 
ktorý už jedna alebo obe tieto inštitúcie prijali, bez ohľadu na to, či už bol uverejnený, Európsky 
parlament a Rada spoločnou dohodou prijmú korigendum navrhnuté podľa svojich príslušných 
postupov.



PE423.766v01-00 134/361 DV\779820SK.doc

SK



Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júla 2006 o návrhu rozhodnutia Rady, 
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2002/0298(CNS)) - Správa Richarda
Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 202 tretiu 
zarážku,

– so zreteľom na článok I - 36 Zmluvy o Ústave pre Európu1,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10126/1/2006)2,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2002)0719)3 a zmenený návrh 
(KOM(2004)0324)4,

– so zreteľom na svoju pozíciu z 2. septembra 20035,

– so zreteľom na opätovnú konzultáciu s Radou v súlade s článkom 202 Zmluvy o ES (C6-
0190/2006),

– so zreteľom na článok 51 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0236/2006),

1. schvaľuje návrh rozhodnutia Rady;

2. žiada príslušný výbor, aby preskúmal, či by bolo vhodné, aby sa upravil rokovací poriadok, 
a najmä jeho článok 81 tak, aby Európsky parlament mohol využiť svoje práva v súlade 
s novým regulačným postupom s kontrolou za čo najlepších podmienok;

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

                                               
1 Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2004, s. 1.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
4 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
5 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o uzatvorení Medziinštitucionálnej 
dohody formou spoločného vyhlásenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu (nový regulačný postup s kontrolou) (2006/2152(ACI)) - Správa 
Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 202 tretiu 
zarážku,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy 
pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady predložený Komisiou, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 1999/468/ES (KOM(2002)0719)2,

– so zreteľom na vyhlásenie predchádzajúceho predsedu Komisie pána Prodiho pred Európskym 
parlamentom dňa 5. februára 2002 („Prodiho vyhlásenie“), 

– so zreteľom na svoju pozíciu z 2. septembra 20033,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2002 o vykonávaní právnych predpisov o 
finančných službách4,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2004)0324)5,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10126/1/2006 - C6-0190/2006)6,

– so zreteľom na návrh spoločného vyhlásenia (10125/2006 – C6-0208/2006),

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0237/2006),

keďže

A. Rada a Komisia sa dohodli minulú jeseň na začatí rozhovorov o možnostiach uskutočnenia 
reformy postupov v oblasti komitológie základe zmeneného a doplneného návrhu Komisie,

B. dňa 10. novembra 2005 rozhodla konferencia predsedov o začatí rokovaní s Radou a Komisiou 
o postupoch v oblasti komitológie a s týmto cieľom dala mandát predsedovi konferencie 

                                               
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
4 Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 115.
5 Zatiaľ neuverejnené v v úradnom vestníku.
6 Zatiaľ neuverejnené v v úradnom vestníku.
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predsedov výborov a spravodajcovi gestorského výboru, ktorý bol obnovený 19. januára 2006,

C. výsledkom týchto rozhovorov bol návrh nového postupu a návrh vyhlásenia k rozhodnutiu, 
ktoré sa má prijať o uvedenom postupe,

D. rozhodnutie začlení do rozhodnutia o postupoch v oblasti komitológie z roku 1999 konanie 
známe ako „regulačný postup s kontrolou“, prostredníctvom ktorého získa Európsky parlament 
a Rada právo na rovnocennú kontrolu „kvázi legislatívnych“ opatrení na vykonávanie aktu 
prijatého v rámci postupu spolurozhodovania a právo na odmietnutie týchto opatrení,

E. Zmluva o Ústave pre Európu, ktorú podpísali predsedovia vlád a hlavy štátov udeľuje 
Európskemu parlamentu právo zrušiť prenesenie právomocí (článok I – 36). Záverečný 
kompromisný text týkajúci sa nového regulačného postupu s kontrolou neposkytuje 
Európskemu parlamentu takéto právo. Právo zrušiť prenesenie právomocí zostane z tohto 
dôvodu jednou z kľúčovou požiadavkou Európskeho parlamentu, ktorá sa mohla dosiahnuť 
predovšetkým Zmluvou o Ústave pre Európu,

F. rozhodnutie bude obsahovať spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, 
vyhlásenie Komisie, ktoré bude uvedené v zápisnici z rokovania Rady a vyhlásenia Komisie 
o vykonávaní a použití nového postupu,

G. tieto vyhlásenia budú obsahovať dôležité body rokovaní troch inštitúcií, bez ktorých by sa 
nedosiahol kompromis vo veci nového postupu a nezabezpečil by sa jeho praktický účinok.

1. schvaľuje uzatvorenie dohody formou spoločného vyhlásenia, ktoré je priloženého k tomuto 
rozhodnutiu;

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie v súvislosti so spoločným vyhlásením týkajúce sa jej 
záväzku prijať opatrenia na zabezpečenie transparentnosti;

3. berie na vedomie vyhlásenia Komisie týkajúce sa používania jazykov, začiatku kontroly 
a zosúladenia platných právnych aktov prijatých pri rovnakej príležitosti;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil na vedomie Rade a Komisii.
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Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
1. Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a 

dopĺňa rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1. Zahrnutie nového postupu 
nazvaného regulačný postup s kontrolou do rozhodnutia z roku 1999 umožní, aby mal 
zákonodarca kontrolu nad prijatím kvázi legislatívnych opatrení na vykonávanie aktu 
prijatého v rámci postupu spolurozhodovania.

2. Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že toto rozhodnutie prináša v rámci 
súčasnej zmluvy horizontálne a uspokojivé riešenie požiadaviek Európskeho parlamentu 
kontrolovať vykonávanie aktov prijatých v rámci postupu spolurozhodovania.

3. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci zákonodarných orgánov, Európsky parlament a Rada 
uznávajú, že pravidlá dobrej normotvorby vyžadujú, aby sa vykonávacie právomoci 
preniesli na Komisiu bez časového obmedzenia. Ak je však potrebné pristúpiť k úprave v 
určitej lehote, Európsky parlament, Rada a Komisia sa domnievajú, že doložka, v ktorej by 
sa požadovalo, aby Komisia predložila návrh na revíziu alebo zrušenie ustanovení 
týkajúcich sa prenesenia vykonávacích právomocí, by mohla posilniť kontrolu vykonávanú 
zákonodarcom.

4. Tento nový postup sa po nadobudnutí účinnosti uplatní na kvázi legislatívne opatrenia 
ustanovené v aktoch, ktoré sa prijmú postupom spolurozhodovania vrátane opatrení 
ustanovených v aktoch, ktoré sa prijmú v budúcnosti v oblasti finančných služieb (akty 
Lamfalussy). Avšak, aby bol uplatniteľný na už účinné akty prijaté postupom 
spolurozhodovania, tieto akty sa musia prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi s 
cieľom nahradiť regulačný postup uvedený v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES regulačným 
postupom s kontrolou vždy, keď ide o opatrenia, na ktoré sa vzťahuje jeho rozsah 
pôsobnosti.

5. Európsky parlament, Rada a Komisia sa domnievajú, že je naliehavé upraviť tieto akty:

a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vyhláseniach o výživovej a zdravotnej 
hodnote potravín (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku),

b) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14 júna 2006, ktorá 
obsahuje prepracované znenie smernice Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o 
kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (zatiaľ 
neuverejnená v úradnom vestníku),

c) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14 júna 2006, ktorá 
obsahuje prepracované znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES 
z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (zatiaľ 
neuverejnená v úradnom vestníku),

d) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o 
štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných 
závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS 

                                               
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87),

e) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, 
ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1),

f) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o 
predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 
financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15),

g) s mernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení 
rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o 
zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a 
Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 191 z 22.7.2005, s. 29),

h) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS 
a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 
2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú 
organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9),

i) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o 
maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách 
rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS 
(Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1),

j) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o 
harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o 
emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, 
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38),

k) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s 
finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 
93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1),

l) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o 
prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí 
na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 
31.12.2003, s. 64),

m) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o 
geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, 
s. 1),

n) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a 
dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ 
L 235, 23.9.2003, s. 10),

o) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o 
obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie 
trhu) (Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16),

p) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24),
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q) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o 
obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach (Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19),

r) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o 
doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými 
spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 
Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 
11.2.2003, s. 1),

s) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o 
uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1),

t) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do 
prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s cieľom upraviť správcovské 
spoločnosti a zjednodušené prospekty (Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 20),

u) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 
28.11.2001, s. 67),

v) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení 
smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1),

w) s mernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1),

x) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o 
vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34),

y) smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní 
biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

Komisia uviedla, že na tento účel Európskemu parlamentu a Rade čo najskôr predloží 
návrhy zmien a doplnení uvedených aktov s cieľom zahrnúť do nich regulačný postup s 
kontrolou a zrušiť tak ustanovenia, ak existujú, týchto aktov, ktoré stanovujú časové 
obmedzenie na prenos vykonávacích právomocí na Komisiu. Európsky parlament a Rada 
zabezpečia, aby sa uvedené návrhy prijali čo najskôr.

6. Európsky parlament, Rada a Komisia v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou zo 16. 
decembra 2003 o lepšom zákonodarstve1 pripomínajú dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v 
právnych predpisoch vykonávacie opatrenia. Navyše sú názoru, že všeobecné zásady 
Medziinštitucionálnej dohody z 22. decembra 1998 o spoločných pravidlách pre kvalitu 
tvorby legislatívy Spoločenstva2 by sa mali v každom prípade uplatňovať na opatrenia so 
všeobecnou pôsobnosťou, ktoré boli prijaté podľa nového regulačného postupu s kontrolou.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Ú. v. ES C 73, 17.3.1999, s. 1.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody 
medzi Európsky parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 
1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených 
na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES (2008/2002(ACI)) - Správa 
Monicy Frassoniovej

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 27. marca 2008, ktorým postupuje
medziinštitucionálnu dohodu schválenú Konferenciou predsedov 12. decembra 2007, 

– so zreteľom na článok 202 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu1,

– so zreteľom na návrh dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na 
vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 
2006/512/ES (ďalej len „ nová dohoda“),

– so zreteľom na článok 81 a článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0107/2008),

A. keďže Komisia bohužiaľ neberie na vedomie niektoré ustanovenia dohody medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 
28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených 
na Komisiu2 („dohoda z roku 2000“), ako napríklad ustanovenie, podľa ktorého sa majú 
Parlamentu zasielať v rovnakom čase ako členom výborov a za rovnakých podmienok rôzne 
komitologické dokumenty, keďže v skutočnosti sa tieto dokumenty Parlamentu posielajú takmer 
vždy neskoro, každopádne však nie v rovnakom čase ako členom výborov,

B. keďže postupy na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES boli, a s výnimkou postupov pre 
nový regulačný postup s kontrolou stále sú značne neuspokojivé, čo je okrem iných dôvodov 
spôsobené najmä tým, ako komitologická databáza funguje; keďže dokumenty sa často zasielajú 
po častiach bez jasného vysvetlenia ich významu a niekedy s nesprávnym označením, napríklad 
návrhy vykonávacích opatrení, o ktorých sa vo výbore ešte nehlasovalo, sa zasielajú s 
označením „právo na kontrolu“, pričom by sa mali zasielať s označením „právo na informáciu“, 
a to vyvoláva nejasnosti pokiaľ ide určenie termínov, 

C. keďže tento problém v praxi ešte viac znižuje už tak obmedzenú kontrolu Parlamentu nad 
komitologickými záležitosťami,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.
2 Ú. v. ES L 256, 10.10.2000, s. 19.
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D. keďže Komisia sa teraz zaviazala zriadiť elektronický register, ktorý bude obsahovať všetky 
dokumenty zasielané Parlamentu, ku ktorým bude mať Parlament priamy prístup, čo umožní 
jednoznačnú identifikáciu dokumentov spadajúcich pod rovnaký postup, označenie fázy postupu 
a časového rozvrhu, zreteľné rozlíšenie medzi návrhmi opatrení prijatých Parlamentom a 
konečným návrhom nasledujúcim po predložení stanoviska výboru, ako aj jasnú identifikáciu 
všetkých zmien v porovnaní s dokumentmi, ktoré už Parlamentu boli zaslané,

E. keďže nová dohoda má veľký praktický význam nielen vo vzťahu k novému regulačnému 
postupu s kontrolou, ale tiež pre všetky komitologické postupy; keďže nová dohoda môže 
vytvoriť precedens pre budúce medziinštituciálne dohody s podobnými cieľmi,

F. keďže napriek tomu, že nová dohoda sa má uplatňovať počas krátkej prechodnej doby, 
skúsenosti nadobudnuté počas tejto prechodnej doby by mohli byť veľmi prínosné a keďže jej 
cieľom je zabezpečiť, aby po nadobudnutí platnosti lisabonskej zmluvy fungovali všetky 
komitologické postupy medzi tromi inštitúciami uspokojivo,

1. zdôrazňuje, že v uplatniteľných prípadoch je odkaz na regulačný postup s kontrolou povinný pre 
všetky tri inštitúcie a nie je možné o ňom vyjednávať alebo rokovať; žiada Radu, Komisiu a 
všetky parlamentné výbory, aby túto skutočnosť vo všetkých relevantných legislatívnych 
postupoch riadne zohľadňovali;

2. pripomína, že regulačný postup s kontrolou sa má uplatňovať na všetky opatrenia všeobecnej 
pôsobnosti, ktorých cieľom je pozmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného nástroja 
schváleného v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením 
niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja o niektoré nepodstatné prvky;

3. vyzýva Radu a Komisiu, aby v nejasných prípadoch, v ktorých nie je isté, či sa má uplatniť 
nový regulačný postup s kontrolou alebo iný komitologický postup, uplatňovali nový regulačný 
postup s kontrolou;

4. zdôrazňuje, že jediným cieľom nového regulačného postupu s kontrolou je posilniť právo 
Parlamentu na kontrolu a že nijakým spôsobom nemení rozsah vykonávacích právomocí, ktoré 
sa môžu preniesť na Komisiu;

5. domnieva sa, že nová dohoda predstavuje krok správnym smerom, pokiaľ ide o práva a 
právomoci Parlamentu so zreteľom na delegovanú legislatívu;

6. víta skutočnosť, že nová dohoda presnejšie vymedzuje povinnosť Komisie informovať 
Parlament podľa článku 7 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES tým, že stanovuje, že Parlament má 
byť informovaný o rokovaniach výborov v súlade s ustanoveniami, ktoré zabezpečujú 
transparentnosť a efektívnosť systému zasielania informácií a identifikáciu zaslaných informácií 
a rôznych fáz postupu;

7. očakáva, že Komisia bude plne dodržiavať všetky ustanovenia novej dohody, čo žiaľ nerobila v 
prípade dohody z roku 2000;

8. žiada dôsledné dodržiavanie vysokého štandardu súhrnných záznamov so zoznamami 
účastníkov uvádzajúcimi aspoň mená zúčastnených osôb, ich príslušnosť a emailovú adresu;

9. konštatuje, že účinná prevádzka nového registra bude rozhodujúcim prvkom pre úplné a 



PE423.766v01-00 142/361 DV\779820SK.doc

SK

uspokojivé uplatňovanie dohody, a preto netrpezlivo očakáva jeho zavedenie do praxe; 
odporúča, aby po ukončení prechodnej doby Parlament a Komisia iniciovali revíziu nového 
registra a napravili praktické problémy a chyby, ktoré by sa mohli objaviť; odporúča, aby 
Parlament dostával informácie o fungovaní registra od príslušných strán ešte počas 
počiatočného obdobia;

10. výslovne víta nové ustanovenia, podľa ktorých bude register zreteľne označovať stav všetkých 
prijatých komitologických dokumentov, všetky možné prepojenia s inými, už odoslanými 
dokumentmi a všetky vykonané zmeny;

11. žiada v tejto súvislosti Komisiu, aby zmenila svoje interné postupy s cieľom zaistiť, aby sa
rozlišovalo na jednej strane medzi návrhmi opatrení, ktoré sa musia zasielať Parlamentu na 
základe jeho práva na informácie a zároveň príslušnému výboru, a na strane druhej medzi 
návrhmi opatrení, ktoré sa musia zasielať Parlamentu, aby mu umožnili výkon jeho kontrolných 
právomocí;

12. víta zavedenie systému včasného varovania, v rámci ktorého bude Parlament informovaný hneď 
ako bude jasné, že sa naliehavé návrhy vykonávacích opatrení predložia výboru, ale trvá na tom, 
že sa to nesmie využívať na zmenu nenaliehavých záležitostí na naliehavé, keďže skrátené 
časové limity sa môžu uplatňovať len v riadne podložených a výnimočných prípadoch;

13. upozorňuje, že na to, aby Parlament mohol využívať svoju kontrolnú právomoc na základe 
zodpovedajúcich informácií, musí mať pravidelne k dispozícii všetku podkladovú dokumentáciu 
s vysvetlením, prečo Komisia navrhuje určité opatrenia; víta pripravenosť Komisie pomôcť 
Parlamentu s cieľom zabezpečiť plnú spoluprácu pri riešení osobitných vykonávacích opatrení, 
a preto Komisiu žiada, aby Parlamentu na požiadanie predložila každý podkladový dokument, 
ktorý sa týka návrhu vykonávacieho opatrenia;

14. nesúhlasí s názorom Komisie, že návrhy vykonávacích opatrení predkladané Parlamentu sa 
nemajú zverejniť až do hlasovania vo výbore a trvá na tom, že musí mať právo konzultovať s 
kýmkoľvek bude chcieť o návrhoch opatrení; vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoj názor a 
aby zverejňovala všetky návrhy vykonávacích opatrení hneď po ich formálnom návrhu; 

15. súhlasí s uzavretím novej dohody a očakáva jej plné bezodkladné uplatňovanie po jej schválení;

16. rozhodol sa priložiť túto novú dohodu k svojmu rokovaciemu poriadku nahradením jeho prílohy 
XII;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a jeho prílohu na vedomie Rade, 
Komisii a parlamentom členských štátov.
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PRÍLOHA
EURÓPSKY PARLAMENT

KOMISIA

DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A KOMISIOU

o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 

2006/512/ES
Informovanie Európskeho parlamentu

1. Podľa článku 7 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES1 má Komisia pravidelne informovať Európsky 
parlament o rokovaniach výborov2 v súlade s ustanoveniami, ktoré zabezpečujú transparentnosť 
a efektívnosť systému zasielania informácií a identifikáciu zaslaných informácií a rôznych fáz 
postupu. Na tento účel sa mu v rovnakom čase ako členom výborov a za rovnakých podmienok 
zasielajú návrhy programov schôdzí výboru, návrhy vykonávacích opatrení, ktoré sú týmto 
výborom predkladané podľa základných právnych aktov prijatých v súlade s postupom podľa 
článku 251 zmluvy, výsledky hlasovaní, súhrnné zápisy zo schôdzí a zoznamy orgánov, ku ktorým 
patria osoby splnomocnené členskými štátmi na ich zastupovanie.

Register

2. Komisia vytvorí register obsahujúci všetky dokumenty, ktoré sa zasielajú Európskemu 
parlamentu3. Európsky parlament bude mať k tomuto registru priamy prístup. Podľa článku 7 ods. 5 
rozhodnutia 1999/468/ES budú zverejnené odkazy na všetky dokumenty zaslané Európskemu 
parlamentu.

3. V súlade so záväzkami Komisie, ku ktorým sa zaviazala vo svojom vyhlásení k článku 7 ods. 3 
rozhodnutia 1999/468/ES4 , a po uskutočnení náležitých technických úprav, register uvedený 
v odseku 2 umožní najmä:

− jasnú identifikáciu dokumentov spadajúcich pod ten istý postup a akýchkoľvek zmien 
vykonávacieho opatrenia v každej fáze postupu;

− uvedenie fázy postupu, ako aj časového rozvrhu;
− jasné rozlíšenie medzi návrhmi opatrení doručených Európskemu parlamentu a súčasne členom 

výboru na základe práva na informácie a konečným návrhom po poskytnutí stanoviska výboru, 
ktoré sa zasiela Európskemu parlamentu;

− jasnú identifikáciu akýchkoľvek zmien v porovnaní s dokumentmi už zaslanými Európskemu 
parlamentu.

                                               
1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. 

EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
2 V tejto dohode sa slovom "výbor" označujú výbory zriadené v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES, 

okrem prípadov, v ktorých sa vyslovene odkazuje na iný výbor.
3 Termín vytvorenia registra je 31. marca 2.
4 Ú. v. EÚ C 171, 22.7.2006, s. 21.
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4. Ak po prechodnom období, ktoré začne plynúť od nadobudnutia účinnosti tejto dohody, 
Európsky parlament a Komisia usúdia, že systém je funkčný a uspokojivý, dokumenty sa budú 
zasielať Európskemu parlamentu prostredníctvom elektronického oznámenia s odkazom na register 
uvedený v odseku 2. Toto rozhodnutie sa prijme prostredníctvom výmeny listov predsedov oboch 
inštitúcií. Počas prechodného obdobia sa dokumenty budú zasielať Európskemu parlamentu ako 
príloha k správe elektronickej pošty.

5. Komisia ďalej súhlasí s tým, že bude Európskemu parlamentu na informačné účely a na základe 
žiadosti príslušného parlamentného výboru zasielať osobitné návrhy opatrení na vykonávanie 
základných právnych aktov, ktoré, hoci neboli prijaté v rámci postupu podľa článku 251 zmluvy, 
majú pre Európsky parlament osobitný význam. Tieto opatrenia sa vložia do registra uvedeného 
v odseku 2 a oznámenie o tom sa zašle Európskemu parlamentu.

6. Okrem súhrnných zápisov uvedených v odseku 1 môže Európsky parlament požiadať o prístup 
k zápisniciam zo schôdzí výborov1 . Komisia preskúma jednotlivo každú žiadosť v súlade s 
pravidlami o zachovaní dôvernosti, uvedenými v prílohe 1 k Rámcovej dohode o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou2 .

Dôverné dokumenty

7. S dôvernými dokumentmi sa nakladá v súlade s internými administratívnymi postupmi 
vypracovanými každou inštitúciou tak, aby poskytovali všetky potrebné záruky.

Uznesenia Európskeho parlamentu podľa článku 8 rozhodnutia 1999/468/ES

8. Podľa článku 8 rozhodnutia 1999/468/ES môže Európsky parlament v odôvodnenom uznesení 
uviesť, že návrhy opatrení na vykonávanie základného právneho aktu prijatého v súlade s postupom 
podľa článku 251 zmluvy by prekročili vykonávacie právomoci ustanovené v danom základnom 
právnom akte.

9. Európsky parlament prijme takéto uznesenia v súlade so svojím rokovacím poriadkom; urobí tak 
v lehote jedného mesiaca, ktorá začne plynúť dňom prijatia konečného návrhu vykonávacích 
opatrení v jazykových zneniach, ktoré boli predložené členom príslušného výboru.

10. Európsky parlament a Komisia súhlasia s tým, že je vhodné trvale stanoviť kratšiu lehotu pre 
niektoré typy naliehavých vykonávacích opatrení, o ktorých sa v záujme dobrej správy vecí 
verejných musí rozhodnúť v kratšom čase. To platí najmä v prípade niektorých typov opatrení 
týkajúcich sa vonkajšej akcie vrátane humanitárnej a núdzovej pomoci, ochrany zdravia a 
bezpečnosti, bezpečnosti dopravy a výnimiek z pravidiel verejného obstarávania. Dohodou medzi 
členom Komisie a predsedom príslušného parlamentného výboru sa určia typy predmetných 
opatrení a príslušné lehoty. Každá strana bude môcť takúto dohodu kedykoľvek zrušiť.

11. Bez toho, aby boli dotknuté prípady uvedené v odseku 10, sa v naliehavých prípadoch a v 
prípadoch opatrení týkajúcich sa každodenných administratívnych záležitostí a/alebo s obmedzenou 
dobou platnosti uplatní kratšia lehota. V prípade mimoriadnej naliehavosti môže byť lehota veľmi 
krátka, najmä z dôvodu ochrany verejného zdravia. Príslušný člen Komisie stanoví primeranú 
                                               
1 Pozri rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 19. júla 1999 vo veci T-188/97 

Rothmans/Komisia, Zb. 1999, s. II-2463.
2 Ú. v. EÚ C 177 E, 18.5.2006, s. 123.
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lehotu a odôvodní ju. Európsky parlament môže v takýchto prípadoch použiť postup, pri ktorom sa 
uplatnenie článku 8 rozhodnutia 1999/468/ES deleguje na príslušný parlamentný výbor, ktorý môže 
poslať Komisii odpoveď v príslušnej lehote.

12. Ihneď ako útvary Komisie usúdia, že návrhy opatrení, na ktoré sa vzťahujú odseky 10 a 11, by 
mali byť predložené výboru, neformálne upozornia sekretariát príslušného parlamentného výboru 
alebo výborov. Ihneď po predložení prvých návrhov opatrení členom výboru útvary Komisie 
oznámia sekretariátu parlamentného výboru alebo výborov stupeň naliehavosti a lehoty, ktoré sa 
uplatnia po predložení konečného návrhu.

13. Po tom, ako Európsky parlament prijme uznesenie podľa odseku 8 alebo odpoveď podľa odseku 
11, príslušný člen Komisie informuje Európsky parlament alebo, ak je to vhodné, príslušný 
parlamentný výbor o krokoch, ktoré Komisia zamýšľa v danej veci uskutočniť.

14. Údaje podľa odsekov 10 až 13 sa vložia do registra.

Regulačný postup s kontrolou

15. V prípade, že sa uplatňuje regulačný postup s kontrolou, Komisia po hlasovaní vo výbore 
oznámi Európskemu parlamentu príslušné lehoty. S výhradou odseku 16 začnú tieto lehoty plynúť 
až po doručení všetkých jazykových znení Európskemu parlamentu.

16. Ak sa uplatňujú kratšie lehoty (článok 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES) a v 
naliehavých prípadoch (článok 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES) začnú lehoty plynúť od dátumu 
doručenia konečných návrhov vykonávacích opatrení Európskemu parlamentu v jazykových 
zneniach predložených členom výboru, pokiaľ predseda parlamentného výboru nevznesie námietky. 
Komisia sa v každom prípade bude snažiť čo najskôr zaslať Európskemu parlamentu všetky 
jazykové znenia. Ihneď ako útvary Komisie usúdia, že návrhy opatrení, na ktoré sa vzťahuje článok 
5a ods. 5 písm. b) alebo článok 5a ods. 6, by mali byť predložené výboru, neformálne upozornia 
sekretariát príslušného parlamentného výboru alebo výborov.

Finančné služby

17. V súlade so svojím vyhlásením k článku 7 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa Komisia v oblasti 
finančných služieb zaväzuje:

- zabezpečiť, aby úradník Komisie predsedajúci schôdzi výboru informoval na požiadanie po 
každej schôdzi Európsky parlament o akýchkoľvek diskusiách týkajúcich sa návrhov vykonávacích 
opatrení, ktoré boli predložené tomuto výboru;
- ústne alebo písomne odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa diskusií o návrhoch 

vykonávacích opatrení predložených výboru.
Komisia tiež zabezpečí, že záväzky prijaté na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 5. februára 
20021 a opätovne potvrdené na jeho plenárnej schôdzi 31. marca 20042 , ako aj záväzky uvedené v 
bodoch 1 až 7 listu člena Komisie Bolkesteina predsedníčke Výboru Európskeho parlamentu pre

                                               
1 Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
2 Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 446 a doslovný zápis z rokovania (CRE) plenárnej schôdze Európskeho 

parlamentu 31. marca 2004, pod časťou „Hlasovanie“.
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hospodárske a menové veci z 2. októbra 20011 sa budú dodržiavať v oblasti finančných služieb 
(vrátane cenných papierov, bánk, poistenia, dôchodkov a účtovníctva).

Kalendár činností Európskeho parlamentu

18. Okrem prípadov, keď sa uplatňujú kratšie lehoty, alebo okrem naliehavých prípadov Komisia 
pri zasielaní návrhov vykonávacích opatrení podľa tejto dohody zohľadní obdobia prázdnin 
Európskeho parlamentu (zimné prázdniny, letné prázdniny a obdobie volieb do Európskeho 
parlamentu), s cieľom zaistiť, že Európsky parlament bude schopný vykonávať svoje výsady v 
lehotách ustanovených v rozhodnutí 1999/468/ES a v tejto dohode.

Spolupráca Európskeho parlamentu s Komisiou

19. Obe inštitúcie vyjadrujú svoju pripravenosť vzájomne si pomáhať s cieľom zabezpečiť plnú 
mieru spolupráce pri práci na špecifických vykonávacích opatreniach. Na tento účel sa na 
administratívnej úrovni vytvoria príslušné kontaktné body.

Predchádzajúce dohody
20. Dohoda medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia 
Rady 1999/468/ES z roku 20002 sa týmto nahrádza. Európsky parlament a Komisia považujú 
nasledujúce dohody za prekonané a preto neúčinné v rozsahu, v ktorom sa ich týkajú: dohoda 
Plumb/Delors z roku 1988, dohoda Samland/Williamson z roku 1996 a modus vivendi z roku 19943.

                                               
1 Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
2 Ú. v. ES L 256, 10.10.2000, s. 19.
3 Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 1.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2008, ktorým sa schvaľuje rozhodnutie 
Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, 
Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie 
ombudsmana (2006/2223(INI)) - Správa Anneli Jäätteenmäki

Európsky parlament,

– so zreteľom na list európskeho ombudsmana z 11. júla 2006 adresovaný predsedovi Európskeho 
parlamentu,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 21. septembra 2006 adresovaný Výboru pre ústavné veci,

– so zreteľom na článok 195 ods. 4 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 107d ods. 4 Zmluvy o Euratome,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave 
a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana1 , ktoré je súčasťou 
prílohy X k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu,

– so zreteľom na stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
94/262/ESUO, ES, Euratom, prijaté 22. apríla 20082 ,

– so zreteľom na schválenie zmeneného a doplneného návrhu rozhodnutia Radou, ktoré vyplýva 
z hlasovania,

– so zreteľom na článok 45 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre petície (A6-
0076/2008),

1. schvaľuje rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom;

2. poveruje svojho predsedu, aby v prijatých textoch zverejnil konečné znenie rozhodnutia, ktorým 
sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom, a to na základe hlasovaní z 22. apríla 
2008 a 18. júna 2008 a aby konečné znenie spolu s týmto uznesením postúpil Rade a Komisii;

3. poveruje svojho predsedu, aby zabezpečil včasné uverejnenie jeho rozhodnutia, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom v Úradnom vestníku Európskej únie.

                                               
1 Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/262/CE, CECA, 

Euratom (Ú. v. L 92 9.4.2002, s. 13.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0129.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 
9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 195 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej 
článok 107d ods. 4,

so zreteľom na návrh rozhodnutia, ktorý schválil Európsky parlament z 22. apríla 20081 a na zmeny 
a doplnenia schválené 18. júna 20082,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so súhlasom Rady3 ,

keďže:

(1) Charta základných práv Európskej únie uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako 
základné právo občanov EÚ.

(2) Dôvera občanov v schopnosť ombudsmana viesť podrobné a nestranné vyšetrovanie 
prípadov údajného nesprávneho úradného postupu je základnou podmienkou úspešnosti jeho 
činnosti.

(3) Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa odstránila prípadná neistota v súvislosti 
s kompetenciou ombudsmana viesť dôsledné a nestranné vyšetrovania prípadov údajného 
nesprávneho úradného postupu.

(4) Je vhodné upraviť štatút ombudsmana s cieľom zohľadniť možný vývoj ustanovení 
právnych predpisov alebo judikatúry v súvislosti s konaním orgánov, úradov alebo agentúr 
Európskej únie vo veciach pred Súdnym dvorom.

(5) Je vhodné upraviť štatút ombudsmana, aby sa zobrali do úvahy zmeny, ku ktorým došlo 
v posledných rokoch s ohľadom na úlohu inštitúcií a orgánov EÚ v boji proti podvodom 
poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, najmä zriadenie Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF), aby tak ombudsman mohol upozorňovať inštitúcie alebo orgány 
na skutočnosti, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.

(6) Je vhodné prijať kroky, ktoré ombudsmanovi umožnia rozvinúť spoluprácu s podobnými 
inštitúciami na národnej alebo medzinárodnej úrovni, dokonca aj v prípade, keď pokrývajú 
väčší rozsah činností ako európsky ombudsman, ako je ochrana ľudských práv, pretože 
takáto spolupráca môže pozitívne prispievať k zefektívneniu činnosti ombudsmana.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Rozhodnutie Rady z 12. júna 2008.
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(7) Platnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sa skončila v roku 2002,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1
Zmeny a doplnenia rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euroatom

Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euroatom sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v citácii 1 sa vypúšťajú tieto slová: „článok 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva uhlia a ocele“;

2. odôvodnenie 3 sa nahrádza takto:

„Keďže ombudsman, ktorý môže konať tiež z vlastného podnetu, musí mať k dispozícii 
všetky prostriedky potrebné na výkon svojej funkcie; keďže v tomto zmysle sú inštitúcie a 
orgány Spoločenstva povinné poskytnúť ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré 
ich požiadal, a bez toho, aby tým bola dotknutá ombudsmanova povinnosť mlčanlivosti 
ohľadne takýchto informácií; keďže prístup k tajným informáciám či dokumentom, najmä 
k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/20011 , by mal podliehať 
pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti; keďže inštitúcie 
alebo orgány poskytujúce utajované informácie alebo dokumenty, ako sa uvádza v článku 3 
ods. 2 prvom pododseku, by mali informovať ombudsmana o tomto utajení; keďže 
v súvislosti s vykonávaním pravidiel uvedených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku, sa mal 
ombudsman s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodnúť na podmienkach 
prístupu k utajovaným informáciám a k iným informáciám, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
služobného tajomstva; keďže v prípade, keď sa ombudsman domnieva, že nedostáva 
požadovanú pomoc, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

3. v článku 1 ods. 1 sa vypúšťajú tieto slová: „článku 20d ods. 4 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

4. článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

Inštitúcie a orgány Spoločenstva sú povinné poskytnúť ombudsmanovi všetky informácie, 
o ktoré ich požiadal, a sprístupniť mu predmetné spisy. Prístup k utajovaným informáciám či 
dokumentom, najmä k citlivým dokumentom v zmysle článku 9 nariadenia (ES) 1049/2001, 
podlieha pravidlám príslušnej inštitúcie alebo orgánu Spoločenstva o bezpečnosti.

Inštitúcie alebo orgány, ktoré poskytujú utajované informácie alebo dokumenty, ako sa 
uvádza v predchádzajúcich pododsekoch, informujú ombudsmana o tomto utajení.

S ohľadom na vykonávanie pravidiel uvedených v prvom pododseku, sa ombudsman 
s príslušnou inštitúciou alebo orgánom vopred dohodne na podmienkach nakladania 
s utajovanými informáciami alebo dokumentmi a s inými informáciami, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť služobného tajomstva.

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 

k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
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Dotknuté inštitúcie alebo orgány Spoločenstva umožnia prístup k dokumentom, ktoré 
pochádzajú z členských štátov a sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo 
iným právnym predpisom iba po predchádzajúcom súhlase predmetného členského štátu.

Inštitúcie a orgány Spoločenstva umožnia prístup k iným dokumentom, ktoré pochádzajú 
z členských štátov po tom, ako o tejto skutočnosti informovali dotknutý členský štát.

V súlade s článkom 4 ombudsman nesmie ani v jednom z uvedených prípadov prezradiť 
obsah týchto dokumentov.

Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií a orgánov Spoločenstva musia na žiadosť 
ombudsmana vypovedať; zostávajú viazaní príslušnými ustanoveniami služobného poriadku, 
najmä mlčanlivosťou.“

5. článok 4 sa nahrádza takto:

Článok 4

1. Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 287 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, 
ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Bez toho, aby tým bol dotknutý druhý odsek, sú 
ombudsman a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o utajovaných 
informáciách alebo dokumentoch poskytnutých ombudsmanovi, najmä citlivých 
dokumentov v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 alebo dokumentov, na ktoré sa 
vzťahujú právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj o 
informáciách, ktoré by mohli poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.

2. Ak sa ombudsman počas vyšetrovania dozvie skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru 
spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány 
prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov pri Európskych spoločenstvách a ak 
prípad spadá do jej právomoci, aj príslušnú inštitúciu či príslušný orgán alebo útvar 
Spoločenstva zodpovedný za boj proti podvodom; ombudsman v prípade potreby informuje 
aj inštitúciu či orgán Spoločenstva, v ktorom dotknutý úradník alebo zamestnanec pracuje, 
a ktorý by prípade potreby mohol uplatniť článok 18 ods. 2 Protokolu o výsadách 
a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže informovať príslušnú inštitúciu či 
príslušný orgán Spoločenstva o skutočnostiach spochybňujúcich správanie sa niektorého zo 
zamestnancov z disciplinárneho hľadiska.

6. vkladá sa tento článok 4a:

Článok 4a

Ombudsman a jeho zamestnanci sa zaoberajú žiadosťami o prístup verejnosti k iným 
dokumentom ako k tým, na ktoré dokumentom odkazuje článok 4 ods. 1, v súlade 
s podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

7. článok 5 sa nahrádza takto:
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„ Článok 5

1. Ak to pomôže zvýšiť efektívnosť vyšetrovaní ombudsmana a zlepšiť ochranu práv 
a záujmov sťažovateľov, môže ombudsman spolupracovať s orgánmi rovnakého typu 
existujúcimi v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s 
uplatniteľným vnútroštátnym právom. Ombudsman týmto spôsobom nemôže požadovať 
dokumenty, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.

2. V rámci jeho funkcií stanovených v článku 195 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva a článku 107d Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu a pri zabránení duplicite činností s ostatnými inštitúciami alebo orgánmi, môže 
ombudsman za tých istých podmienok spolupracovať s inštitúciami a orgánmi v členských 
štátoch, ktoré majú na starosti podporu a ochranu základných práv.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť štrnástym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

V Štrasburgu

Za Európsky parlament
predseda
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o návrhu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru a Výboru regiónov o organizácii a fungovaní Úradu pre publikácie 
Európskej únie (2008/2164(ACI)) - Správa Hanne Dahlovej (Dočasné vydanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 1. októbra 2008,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora 
audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov o organizácii 
a činnosti Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskej únie (SEK(2008)2109 - C6-
0256/2008),

– so zreteľom na článok 254 ods. 1 a 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na vyhlásenie č. 3 k článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, 
pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Zmluvu z Nice,

– so zreteľom na list Rady z 26. januára 2009, ktorým sa ostatné inštitúcie a orgány zodpovedné za 
zriadenie Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev informujú 
o niektorých zmenách k návrhu rozhodnutia, ktoré schválil riadiaci výbor Úradu pre vydávanie 
úradných publikácií Európskych spoločenstiev dňa 9. januára 2009 a ktoré prijala Rada dňa 
19. januára 20091(1) ,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-
0426/2008),

A. keďže Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (OPOCE) (ďalej 
len „úrad“) bol zriadený v roku 1969 rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, 
Súdneho dvora a Hospodárskeho a sociálneho výboru 69/13/Euratom,ESUO,EHS2(2) ,

B. keďže toto rozhodnutie bolo zmenené a doplnené v roku 19803(3) a nahradené novým 
rozhodnutím v roku 20004(4) ,

                                               
1 Dokument 14485/1/08 REV 1 a REV 2
2 Ú. v. L 13, 18.1.1969, s. 19
3 Rozhodnutie 80/443/EHS, Euratom, CECA zo 7. februára 1980, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

zo 16. januára 1969 o založení Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 107, 
25.4.1980, s. 44

4 Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho 
a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2000/459/ES, ESUO, Euratom z 20. júla 2000 o organizácii 
a činnosti Úradu pre pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 183, 22.7.2000, s. 12).
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C. keďže Európsky parlament v odseku 45 svojho uznesenia z 29. januára 20041(5) o udelení 
absolutória za rozpočtový rok 2001 poznamenal, že „[Parlament ...] domnieva sa, že je mimoriadne 
zložité určiť jasnú politickú zodpovednosť u medziinštitucionálnych orgánov, ako to dosvedčuje 
príklad OPOCE; vyzýva preto inštitúcie, aby opätovne preskúmali právne ustanovenia upravujúce 
existujúce medziinštitucionálne orgány, ale bez toho, aby sa spochybnila zásada 
medziinštitucionálnej spolupráce, ktorá v rámci európskeho rozpočtu umožňuje dosiahnuť výrazné 
úspory; vyzýva preto európske inštitúcie, aby zmenili právne základy medziinštitucionálnych 
orgánov spôsobom, ktorý umožní jasné určenie administratívnej a politickej zodpovednosti“;

D. keďže Komisia predložila návrh rozhodnutia, ktorým sa zrušuje a nahrádza v súčasnosti 
platné rozhodnutie 2000/459/ES, ESUO, Euratom,

E. keďže cieľom návrhu rozhodnutia je podrobnejšie stanoviť kompetencie a úlohy úradu, 
príslušné povinnosti inštitúcií, úlohy riadiaceho výboru a riaditeľa úradu,

F. keďže úrad je orgánom zriadeným na základe spoločnej dohody inštitúcií, a teda spĺňa 
kritériá medziinštitucionálnej dohody,

G. keďže generálni tajomníci dotknutých inštitúcií schválili tento návrh rozhodnutia 18. apríla
2008 a predsedníctvo Parlamentu udelilo svoj súhlas 3. septembra 2008,

H. keďže článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku stanovuje, že medziinštitucionálne dohody 
podpisuje predseda po posúdení výborom, v ktorého pôsobnosti sú ústavné veci, a po schválení 
Európskym parlamentom,

1. schvaľuje návrh rozhodnutia spolu so zmenami, ktoré navrhla Rada a ktoré sú súčasťou prílohy;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil na vedomie Rade, Komisii, Súdnemu 
dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 o opatreniach Komisie v súvislosti s poznámkami 

uvedenými v uznesení priloženom k rozhodnutiu o udelení absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu 
Európskej únie za rozpočtový rok 2001 (Ú. v. EÚ C 96 E, 21.4.2004, s. 112).
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PRÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY, KOMISIE, SÚDNEHO DVORA, DVORA 
AUDÍTOROV, EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT,

RADA,

KOMISIA,

SÚDNY DVOR,

DVOR AUDÍTOROV,

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR,

VÝBOR REGIÓNOV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

1) Článkom 8 rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov o dočasnom umiestnení orgánov a 
útvarov Spoločenstva 1z 8. apríla 1965 sa ustanovilo zriadenie Úradu pre vydávanie úradných 
publikácií Európskych spoločenstiev (ďalej len „úrad“) v Luxemburgu. Toto ustanovenie sa 
naposledy vykonalo rozhodnutím 2000/459/ES, ESUO, Euratom 2;

(2) Na úrad sa uplatňujú pravidlá a predpisy platné pre úradníkov a iných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev. Ich nedávne zmeny a doplnenia je nutné zohľadniť;

(3) V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev3, ďalej len "nariadenie o 
rozpočtových pravidlách", sú zahrnuté osobitné ustanovenia týkajúce sa činnosti úradu;

(4) Vo vydavateľskej oblasti dochádza k značnému technologickému vývoju, ktorý je potrebné 
zohľadniť v činnosti úradu;

                                               
1 Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 18.
2 Ú. v. ES L 183, 22.7.2000, s. 12.
3 Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
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(5) V záujme zrozumiteľnosti je vhodné týmto rozhodnutím zrušiť a nahradiť rozhodnutie 
2000/459/ES, ESUO, Euratom,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Úrad pre vydávanie publikácií

1. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (ďalej len „úrad“) je medziinštitucionálnym 
úradom, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a 
Európskej únie v čo najlepších podmienkach. 

Na tento účel úrad na jednej strane umožňuje inštitúciám, aby si plnili svoje povinnosti týkajúce sa 
uverejnenia legislatívnych textov a zároveň prispieva k technickému návrhu informačných a 
komunikačných politík v oblastiach, ktoré patria do jeho právomocí, a k ich realizácii.
2. Úrad vedie riaditeľ podľa strategických usmernení stanovených riadiacim výborom. S výnimkou 

osobitných ustanovení týkajúcich sa medziinštitucionálnej úlohy úradu, ktoré sa uvádzajú v 
tomto rozhodnutí, úrad uplatňuje administratívne a finančné postupy Komisie. Pri ustanovovaní 
týchto postupov Komisia zohľadní osobitný charakter úradu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
(1) „vydávanie“ sú všetky činnosti potrebné na návrh, kontrolu, pridelenie medzinárodných 

štandardných čísiel a/alebo katalógových čísiel, výrobu, katalogizáciu, indexáciu, distribúciu, 
propagáciu, predaj, uskladňovanie a archiváciu publikácií v akejkoľvek forme a podobe a 
akýmikoľvek súčasnými alebo budúcimi postupmi;

(2) „publikácie“ sú všetky texty uverejnené na akomkoľvek nosiči a v akomkoľvek formáte, ktorým 
bolo pridelené medzinárodné štandardné číslo a/alebo katalógové číslo;

(3) „povinné publikácie“ sú publikácie vydávané na základe zmlúv alebo iných legislatívnych 
textov;

(4) „nepovinné publikácie“ sú všetky publikácie vydávané v rámci právomocí každej inštitúcie;

(5) „správa autorských práv„ je potvrdenie, že autorské služby disponujú autorskými právami alebo 
právom na ďalšie použitie, a správa týchto práv úradom v súvislosti s publikáciami, ktorých 
vydanie je úradu zverené; 

(6) „čistý príjem z predaja“ je súčet fakturovaných súm, od ktorého sa odpočítajú poskytnuté 
obchodné zľavy, ako aj náklady na manažment, výber a bankové poplatky.
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(7) „inštitúcie“ sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zriadené zmluvami alebo na ich základe. 

Článok 3

Právomoci úradu
1. Do právomoci úradu patrí:

a) vydávanie Úradného vestníka Európskej únie (ďalej len „Úradný vestník“) a zaručenie 
jeho autentickosti; 

b) vydávanie iných povinných publikácií;

c) vydávanie alebo spoluvydávanie nepovinných publikácií, ktoré je úradu zverené, a ktoré sú 
vydávané v rámci právomocí každej inštitúcie, predovšetkým pokiaľ ide o ich komunikačné 
činnosti; 

d) vydávanie alebo spoluvydávanie publikácií z vlastnej iniciatívy vrátane publikácií, ktorých 
cieľom je zabezpečiť propagáciu vlastných služieb; v tejto súvislosti môže úrad obstarávať 
preklady prostredníctvom zmluvy o poskytnutí služieb; 

e) rozvoj, správa a aktualizácia elektronických vydavateľských služieb pre verejnosť;

f) sprístupnenie verejnosti všetkých právnych predpisov a ďalších úradných dokumentov;

g) uchovávanie všetkých publikácií inštitúcií a ich sprístupnenie verejnosti v elektronickej 
forme; 

h) prideľovanie medzinárodných štandardných čísel a/alebo katalógových čísel publikáciám 
inštitúcií;

i) správa práv súvisiacich s rozmnoženinou a prekladom publikácií inštitúcií;

j) propagácia a predaj publikácií a služieb, ktoré úrad ponúka verejnosti.

2. Úrad poskytuje inštitúciám poradenstvo a pomoc v oblasti: 

a) prípravy a plánovania ich vydavateľských plánov;

b) realizácie ich vydavateľských projektov bez ohľadu na nosič vydávania;

c) zabezpečenia grafického návrhu a zalomenia strán ich vydavateľských projektov;

d) poskytovania informácií o trendoch na trhu s publikáciami v členských štátoch a o témach 
a tituloch, ktoré majú predpoklad prilákať čo najväčšie publikum;

e) stanovenia počtu výtlačkov a prípravy distribučných plánov; 

f) stanovenia ceny publikácií a ich predaja; 

g) propagácie, distribúcie a hodnotenia ich publikácií, či už bezplatných alebo platených;
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h) analýzy, hodnotenia a zriadenia internetových stránok a služieb pre verejnosť;

i) prípravy rámcových zmlúv týkajúcich sa vydavateľských činností;

j) poskytovania technologického dohľadu nad vydavateľskými systémami. 

Článok 4

Zodpovednosť inštitúcií

1. Každá inštitúcia má výhradnú právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa vydávania svojich 
publikácií. 

2. Pri vydávaní svojich povinných publikácií inštitúcie využívajú služby úradu.

3. Pri vydávaní nepovinných publikácií inštitúcie nemusia využiť služby úradu. V takomto prípade 
inštitúcie požiadajú úrad o pridelenie medzinárodného štandardného čísla a/alebo katalógového 
čísla a úradu poskytnú elektronickú verziu publikácie bez ohľadu na jej formát, a v náležitých 
prípadoch aj jej dva výtlačky.

4. Inštitúcie sa zaväzujú poskytnúť úradu všetky práva súvisiace s rozmnoženinou, prekladom a 
distribúciou všetkých prvkov, ktoré sú súčasťou publikácie.

5. Inštitúcie sa zaväzujú pripraviť distribučný plán svojich publikácií, ktorý schvaľuje úrad.

6. S cieľom vymedziť podmienky spolupráce môžu inštitúcie uzatvoriť s úradom dohody o 
poskytovaní služieb.

Článok 5

Úlohy úradu
1. Úrad plní predovšetkým tieto úlohy:

a) zostavovanie dokumentov určených na vydanie;

b) príprava, grafický návrh, korektúra, zalomenie strán a kontrola textov a ďalších prvkov v 
akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, pričom sa dodržia pokyny inštitúcií a 
zároveň aj požiadavky typografickej a jazykovej úpravy stanovené v spolupráci s inštitúciami;

c) indexácia a katalogizácia publikácií;

d) dokumentárna analýza textov uverejnených v Úradnom vestníku a iných úradných textov, 
ktoré neboli v Úradnom vestníku uverejnené;

e) konsolidácia legislatívnych textov;

f) správa, rozvoj, aktualizácia a distribúcia viacjazyčného synonymického slovníka Eurovoc;

g) tlač prostredníctvom dodávateľov;
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h) dohľad nad vykonávanými činnosťami;

i) kontrola kvality;

j) prevzatie z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska;

k) fyzická a elektronická distribúcia Úradného vestníka, iných úradných textov, ktoré neboli 
uverejnené v Úradnom vestníku, a iných nepovinných publikácií; 

l) uskladnenie;

m) fyzická a elektronická archivácia;

n) dotlač publikácií, ktorých náklad sa vyčerpal, a tlač na požiadanie;

o) vytvorenie konsolidovaného katalógu publikácií inštitúcií;

p) predaj zahŕňajúci vystavenie faktúr, výber, prevod príjmov a správu pohľadávok;

q) propagácia;

r) tvorba, kúpa, správa, aktualizácia a kontrola adresára inštitúcií, dohľad nad ním a tvorba 
cielených adresárov. 

2. Úrad v rámci svojich právomocí alebo na základe právomocí povoľujúceho úradníka, ktoré naň 
delegovali inštitúcie, vykonáva: 

a) činnosti týkajúce sa verejného obstarávania vrátane uzatvárania právnych záväzkov;

b) finančnú kontrolu zmlúv s dodávateľmi;

c) potvrdenie výdavkov, ktoré zahŕňa predovšetkým prevzatie z kvalitatívneho a 
kvantitatívneho hľadiska, a ktoré sa potvrdzuje podpisom „postúpenie na platbu“;

d) povolenie výdavkov;

e) príjmové operácie. 

Článok 6

Riadiaci výbor

1. Zriaďuje sa riadiaci výbor, ktorý pozostáva z predstaviteľov všetkých inštitúcií, ktoré prijali toto 
rozhodnutie. Riadiaci výbor pozostáva z tajomníka Súdneho dvora, zástupcu generálneho 
tajomníka Rady, ako aj generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií, alebo ich zástupcov. 
Európska centrálna banka sa na činnostiach riadiaceho výboru podieľa vo funkcii pozorovateľa.

2. Riadiaci výbor si volí predsedu spomedzi svojich členov na obdobie dvoch rokov.

3. Riadiaci výbor sa schádza najmenej štyrikrát do roka, a to na podnet svojho predsedu alebo na 
žiadosť jednej z inštitúcií.
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4. Riadiaci výbor prijíma svoj rokovací poriadok, ktorý sa uverejňuje v Úradnom vestníku.

5. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadiaci výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou.

6. V rámci riadiaceho výboru disponuje každá inštitúcia, ktorá prijala toto rozhodnutie jedným 
hlasom.

Článok 7

Úlohy a zodpovednosť riadiaceho výboru
1. Odchylne od ustanovení článku 6 riadiaci výbor v spoločnom záujme inštitúcií a v rámci 

právomocí úradu prijíma jednohlasne tieto rozhodnutia:

a) na základe návrhu riaditeľa prijíma strategické ciele a pravidlá činnosti úradu;

b) stanovuje usmernenia týkajúce sa všeobecných politík úradu, predovšetkým pokiaľ ide o predaj, 
distribúciu a vydávanie, a zároveň dohliada na to, aby úrad prispieval k návrhu informačných a 
komunikačných politík v oblastiach svojich právomocí a k ich realizácii;

c) na základe návrhu pripraveného riaditeľom úradu riadiaci výbor prijíma výročnú správu o 
riadení určenú inštitúciám, ktorá sa týka uplatňovania stratégie a služieb poskytovaných 
úradom. Každý rok do 1. mája úrad predkladá inštitúciám správu za predchádzajúci rozpočtový 
rok;

d) schvaľuje odhad príjmov a výdavkov úradu v rámci rozpočtového postupu, ktorý sa týka 
administratívneho rozpočtu úradu;

e) schvaľuje kritériá, podľa ktorých úrad vedie účtovníctvo. Tieto kritéria prijíma riaditeľ úradu;

f) inštitúciám predkladá návrhy na zlepšenie riadneho fungovania úradu.

2. Riadiaci výbor zohľadňuje usmernenia v komunikačnej a informačnej oblasti, ktoré na tento 
účel pripravili a ustanovili medziinštitucionálne orgány. Predseda riadiaceho výboru 
komunikuje s týmito orgánmi každý rok. 

3. Pokiaľ ide o strategické rozhodnutia v oblasti právomocí úradu, v rámci svojej úlohy 
predstaviteľa medziinštitúcionálnej spolupráce je predseda riadiaceho výboru kontaktnou 
osobou s orgánom, ktorý udeľuje absolutórium.

4. Po vzájomnej dohode vypracuje predseda riadiaceho výboru a riaditeľ úradu pravidlá týkajúce 
sa komunikácie a výmeny informácií, čím ich vzťahy nadobudnú formálny charakter. Táto 
dohoda sa predloží pre informáciu členom riadiaceho výboru.

Článok 8

Úlohy a zodpovednosť riaditeľa úradu
1. Riaditeľ úradu zaisťuje služby sekretariátu riadiaceho výboru a raz za štvrťrok mu podáva 

správu o vykonávaní svojich úloh. 
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2. Riaditeľ úradu predkladá riadiacemu výboru všetky návrhy na zlepšenie fungovania úradu.

3. Po konzultácii s riadiacim výborom riaditeľ úradu stanovuje druh služieb, ktoré môže úrad 
vykonávať pre inštitúcie za úhradu a zodpovedajúce poplatky.

4. Po schválení riadiacim výborom riaditeľ úradu stanovuje kritériá, podľa ktorých úrad vedie 
účtovníctvo. Po dohode s účtovníkom Komisie riaditeľ úradu vymedzuje podmienky spolupráce 
v oblasti účtovníctva medzi úradom a inštitúciami. 

5. V rámci rozpočtového postupu, ktorý sa týka administratívneho rozpočtu, riaditeľ úradu 
pripravuje odhad príjmov a výdavkov úradu. Po schválení riadiacim výborom sa tieto návrhy 
predkladajú Komisii. 

6. Riaditeľ úradu rozhoduje, či a za akých podmienok je možné vydať publikácie tretích strán.

7. Riaditeľ úradu sa podieľa na medziinštitucionálnych činnostiach v informačnej a komunikačnej 
oblasti v rámci právomocí úradu.

8. Pokiaľ ide o vydávanie právnych predpisov a úradných dokumentov týkajúcich sa 
legislatívneho postupu, vrátane Úradného vestníka, riaditeľ úradu:

a) zabezpečuje, aby príslušné orgány každej inštitúcie prijali základné rozhodnutia, ktoré sa 
uplatňujú spoločne;

b) pripravuje návrhy na zlepšenie štruktúry a úpravy Úradného vestníka a úradných legislatívnych 
textov;

c) pripravuje návrhy pre inštitúcie, pokiaľ ide o zosúladenie úpravy textov určených na 
uverejnenie;

d) skúma ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri bežných činnostiach, na odstránenie uvedených ťažkostí 
predkladá inštitúciám v rámci právomoci úradu potrebné usmernenia a navrhne im príslušné 
odporúčania.

9. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách riaditeľ úradu pripravuje výročnú správu o 
činnosti, ktorá pokrýva hospodárenie s finančnými prostriedkami pridelenými Komisiou a inými 
inštitúciami podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. Táto správa je určená Komisii a 
príslušným inštitúciám a pre informáciu riadiacemu výboru.

10. Na účely pridelenia finančných prostriedkov Komisie a plnenia rozpočtu sa po vzájomnej 
dohode medzi členom Komisie, ktorý zodpovedá za vzťahy s úradom, a riaditeľom úradu 
stanovujú podmienky výmeny informácií a konzultácií. 

11. Riaditeľ úradu je zodpovedný za vykonávanie strategických cieľov, ktoré stanovil riadiaci výbor 
a za riadne riadenie úradu a jeho činností, ako aj hospodárenie s jeho rozpočtom.

12. Ak je riaditeľ úradu neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu z iných dôvodov, 
uplatňujú sa pravidlá zastupovania na základe triedy a služobného veku, ak riadiaci výbor na 
základe návrhu svojho predsedu alebo riaditeľa úradu nerozhodne inak.
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13. V štvrťročnej správe riaditeľ úradu informuje inštitúcie o plánovaní a využití zdrojov, ako aj o 
pokroku prác.

Článok 10

Zamestnanci
1. Menovanie do funkcií generálneho riaditeľa a riaditeľa vykoná Komisia po prijatí 

jednomyseľného súhlasného stanoviska riadiaceho výboru. Na generálneho riaditeľa a riaditeľa 
(triedy AD 16/AD 15/ AD 14) sa uplatňujú pravidlá Komisie týkajúce sa mobility a hodnotenia 
vyšších riadiacich pracovníkov. V prípade, že sa úradník v takejto funkcii približuje k termínu 
mobility, ktorý je za normálnych okolností stanovený v príslušných pravidlách, Komisia o tom 
informuje riadiaci výbor, ktorý môže v tejto veci vydať jednomyseľné súhlasné stanovisko.

2. Riadiaci výbor je úzko zapojený do všetkých postupov, ktoré predchádzajú vymenovaniu 
úradníkov alebo iných zamestnancov úradu do funkcií generálneho riaditeľa (triedy AD 16/AD 
15) a riaditeľa (triedy AD 15/AD 14) úradu, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu oznámenia o 
voľnom pracovnom mieste, posúdenie uchádzačov a vymenovanie výberovej komisie.

3. Vo vzťahu k úradníkom a iným zamestnancom úradu Komisia vykonáva právomoci 
menovacieho orgánu a orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv. Komisia môže 
delegovať niektoré zo svojich právomocí buď v rámci Komisie alebo na riaditeľa úradu. Takéto 
delegovanie sa vykonáva za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú v prípade generálnych 
riaditeľov Komisie.

4. S výhradou odseku 2 sa na úradníkov a iných zamestnancov úradu uplatňujú ustanovenia a 
postupy, ktoré Komisia prijala na účely vykonávania služobného poriadku úradníkov a 
podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, za rovnakých 
podmienok ako v prípade úradníkov a iných zamestnancov Komisie s miestom výkonu práce v 
Luxemburgu.

5. Hneď ako menovací orgán alebo orgán poverený uzatváraním zmlúv rozhodne o obsadení 
akéhokoľvek miesta v rámci úradu, oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré sa má 
uverejniť, sa dá na vedomie úradníkom všetkých inštitúcií.

6. Riaditeľ úradu informuje každý štvrťrok riadiaci výbor o riadení ľudských zdrojov.

Článok 11

Finančné aspekty

1. Rozpočtové prostriedky pridelené úradu, ktorých celková výška sa uvádza v osobitnej kapitole 
rozpočtu v rámci oddielu Komisie, sa podrobne rozpíšu v prílohe k tomuto oddielu. Táto príloha 
má podobu výkazu príjmov a výdavkov s rovnakým členením ako oddiely rozpočtu.

2. Plán stavu zamestnancov úradu sa uvádza v prílohe k plánu stavu zamestnancov Komisie.

3. Každá inštitúcia je povoľujúcim úradníkom pre rozpočtové prostriedky uvedené v položke 
„výdavky na publikácie“ svojho rozpočtu. 
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4. Každá inštitúcia môže na riaditeľa úradu delegovať právomoci povoľujúceho úradníka v 
súvislosti s hospodárením s rozpočtovými prostriedkami zapísanými v oddiele danej inštitúcie, 
pričom stanoví limity a podmienky takéhoto delegovania v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách. Riaditeľ úradu informuje každý štvrťrok riadiaci výbor o tomto delegovaní.

5. Hospodárenie úradu s rozpočtovými a finančnými prostriedkami, vrátane hospodárenia s 
rozpočtovými prostriedkami, ktoré úradu delegovali iné inštitúcie ako Komisia, sa uskutočňuje 
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi a v súlade s 
finančným rámcom platným v Komisii.

6. Účtovníctvo úradu sa vedie v súlade s účtovnými pravidlami a metódami, ktoré schvaľuje 
účtovník Komisie. Úrad vedie oddelené účty pre predaj Úradného vestníka a publikácií. Čistý 
príjem z predaja sa odvádza inštitúciám.

Článok 12

Kontrola
1. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách zastáva funkciu vnútorného audítora úradu 

vnútorný audítor Komisie. Úrad zriaďuje oddelenie vnútorného auditu v súlade s predpismi 
podobnými príslušným ustanoveniam pre generálne riaditeľstvá a útvary Komisie. Inštitúcie 
môžu riaditeľa úradu požiadať, aby do pracovného programu oddelenia vnútorného auditu úradu 
zahrnul osobitné audity.

2. Úrad odpovedá na všetky otázky Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF), ktoré sa 
týkajú jeho právomocí. S cieľom zabezpečiť ochranu záujmov Európskej únie sa medzi 
predsedom riadiaceho výboru a riaditeľom úradu OLAF uzatvára dohoda, v ktorej sa stanovujú 
podmienky vzájomného informovania.

Článok 13

Sťažnosti a žiadosti
1. V rámci svojich právomocí úrad zodpovedá za odpovede na otázky európskeho ombudsmana a 

európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2. Všetky právne kroky vo veciach týkajúcich sa oblastí právomocí úradu sa vedú proti Komisii.

Článok 14

Prístup verejnosti k dokumentom
1. Riaditeľ úradu prijíma rozhodnutia uvedené v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie1.V prípade odmietnutia prijíma rozhodnutia o opakovaných 
žiadostiach generálny tajomník Komisie. 

2. Úrad disponuje registrom dokumentov v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

                                               
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Článok 15

Zrušenie
Rozhodnutie 2000/459/ES, ESUO, Euratom sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

V Bruseli a Luxemburgu

Za Európsky parlament Za Radu Za Komisiu

predseda predseda predseda

Za Súdny dvor Za Dvor audítorov

predseda predseda

Za Európsky hospodársky a sociálny výbor Za Výbor regiónov

Predseda predseda
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o návrhu Komisie 
o Medziinštitucionálnej dohode o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry (B6-
0634/2005)

Európsky parlament,

- so zreteľom na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
z 11. októbra 2005 (PE 362.503v02.00) k návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia (EHS) 
č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej 
informačnej a monitorovacej siete v súvislosti s funkčným obdobím výkonného riaditeľa,

- so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)59)1,

- so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2004 v súvislosti s oznámením Komisie „Rámec 
pre európske regulačné agentúry“(2),

- so zreteľom na vyhlásenie č. 3, ktoré bolo prijaté na medzivládnej konferencii v Nice a týka sa 
článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, v ktorom sa ustanovuje, že orgány 
Spoločenstva sú povinné úprimne spolupracovať,

- so zreteľom na článok 108 ods. 5 a článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie, ktorú Rade položil Výbor pre ústavné veci 
spoločne s Výborom pre rozpočet, a na odpoveď Rady na schôdzi dňa 15. novembra 2005,

A. keďže odôvodnenia uvedené v uznesení Európskeho parlamentu zo dňa 13. januára 2004 platia 
vo všeobecnosti aj naďalej, keďže v záujme jasnosti, transparentnosti a právnej istoty, ale aj pre 
budúcnosť Únie s 25 a viac členskými štátmi je nevyhnutná najmä racionalizácia a 
zjednodušenie štruktúry súčasných i budúcich agentúr, a keďže vytváranie nových agentúr musí 
byť posudzované podľa najprísnejších kritérií týkajúcich sa, okrem iného, účelnosti a 
oprávnenosti ich činnosti,

B. keďže Komisia predložením svojho návrhu medziinštitucionálnej dohody odpovedala na výzvu 
Parlamentu uzavrieť pred prijatím rámcového nariadenia medziinštitucionálnu dohodu, v ktorej 
budú jednoznačne stanovené príslušné spoločné usmernenia,

C. keďže vo vyhlásení č. 3 prijatom na medzivládnej konferencii v Nice sa uvádza, že Európsky 
parlament, Rada a Komisia môžu uzatvárať medziinštitucionálne dohody, pokiaľ bude v rámci 
ich povinnosti úprimnej spolupráce nevyhnutné uľahčiť uplatňovanie ustanovení Zmluvy o 
založení Európskeho spoločenstva,

1. víta návrh predložený Komisiou;

2. vyslovuje poľutovanie nad tým, že Rada nie je pripravená zúčastniť sa rokovaní o uzavretí 
dohody na základe návrhu Komisie;

                                               
1 Ú. v. C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
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3. vyzýva Komisiu, aby sa aj naďalej usilovala o to, aby Rada zmenila názor;

4. upozorňuje na to, že pri posudzovaní budúcich návrhov týkajúcich sa zriaďovania agentúr bude 
preto vychádzať najmä z týchto zásad: 

a) zriaďovanie agentúr sa uskutočňuje v rámci riadneho legislatívneho postupu, t. j. spravidla v 
rámci postupu spolurozhodovania; postup podľa článku 308 Zmluvy o ES sa bude uplatňovať 
iba vo výnimočných prípadoch, ak ustanovenia zmluvy v príslušnej oblasti neposkytujú 
dostatočný právny základ; 

b) ku každému návrhu na zriadenie agentúry musí byť priložená analýza nákladov a prínosov, ako 
aj podrobné hodnotenie vplyvu, ktoré zahŕňa aj potvrdenie, že postup agentúry je rentabilnejší 
ako vykonávanie daných úloh príslušnými oddeleniami Komisie;

c) vecná autonómia, ktorá bude agentúre pridelená podľa jej oblasti pôsobnosti, nezbavuje 
Komisiu politickej zodpovednosti za jej činnosť; 

d) úlohu Komisie pri výbere a menovaní výkonného orgánu, spravidla riaditeľa, je nutné uviesť do 
súladu s touto požiadavkou politickej zodpovednosti a príslušnosti; 

e) Parlament vykonáva „kontrolu ex-ante“ formou vypočutia kandidáta alebo kandidátov na 
funkciu riaditeľa, „kontrolu ex-post“ formou udelenia absolutória na plnenie rozpočtu, ako aj 
priebežnú kontrolu činnosti agentúry prostredníctvom svojich výborov v príslušnej oblasti; o 
predĺžení funkčného obdobia riaditeľa rozhoduje výlučne správna rada na základe vyhodnotenia 
prvého funkčného obdobia riaditeľa; 

f) v dozornej rade a správnej rade je Rada zastúpená odborníkmi v danej oblasti, ktorých môže 
Európsky parlament, ak to pokladá za účelné, pred ich menovaním podrobiť vypočutiu; počet 
týchto zástupcov bude zodpovedať úlohám a významu agentúry, pričom z dôvodu efektívnosti 
bude dlhodobým cieľom znížiť počet členov správnej rady. Pokiaľ sa počet zástupcov v 
správnej rade bude rovnať počtu členských štátov, Parlament bude v správnej rade zastúpený 
dvoma zástupcami; 

g) proti konaniu agentúry s právnymi dôsledkami voči tretím stranám je možné podať 
administratívnu sťažnosť Komisii, ktorá môže použiť opravný prostriedok, pričom rozhodnutie 
Komisie možno napadnúť na Súdnom dvore; 

5. vyjadruje znepokojenie nad stálym rastom počtu decentralizovaných agentúr (v súčasnosti je ich 
dvadsaťtri, pričom v roku 1995 ich bolo päť), pretože to predstavuje riziko, že výkonná funkcia 
Komisie bude oslabená a roztrieštená medzi veľký počet inštitúcií, ktoré v značnej miere 
fungujú na medzivládnom základe, a neželá si preto plánovanie nových agentúr aspoň počas 
obdobia úvah v rámci procesu ratifikácie Ústavy pre Európu;

6. súhlasí s tým, že so zreteľom na narastajúce rozpočtové zaťaženie, ktoré pre rozpočet 
Spoločenstva predstavujú decentralizované agentúry, je podľa návrhu Komisia povinná priložiť 
ku každému návrhu na zriadenie agentúry hodnotenie vplyvu, ktoré nebude zohľadňovať iba 
zásadu subsidiarity a proporcionality, ale bude obsahovať aj čo najúplnejšie hodnotenie ex ante 
predpokladaných nákladov v súvislosti s kontrolou a koordináciou, ako aj požiadaviek na 
ľudské zdroje a nákladov na správu;
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7. konštatuje, že agentúram síce budú poskytované finančné prostriedky z rozpočtu Spoločenstva, 
zástupcovia členských štátov v správnych radách však vykonávajú politické rozhodnutia, ktoré 
sa týkajú uplatňovania práva Spoločenstva; 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia zjavne nie je ochotná predložiť jasný 
prehľad finančných vplyvov v súvislosti s existenciou a ďalším rozvojom súčasných agentúr v 
období budúceho finančného výhľadu; 

9. žiada, aby bola v medziinštitucionálnej dohode stanovená zásada týkajúca sa sadzby 
maximálneho zvýšenia správnych výdavkov agentúr, ktorá je porovnateľná so sadzbou 
požadovanou Európskou komisiou; 

10. žiada, aby sa, na rozdiel od textu návrhu, medziinštitucionálna dohoda postupne uplatňovala na 
už existujúce agentúry;

11. žiada konferenciu predsedov výborov, aby v rámci kontroly činnosti agentúr predložila Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre rozpočtovú kontrolu bilanciu spolupráce medzi stálymi výbormi, 
ktoré majú právomoci agentúry, a aby aktualizovala „usmernenia“ prijaté v júli 1998;

12. vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby sledoval ďalší vývoj v súvislosti s návrhom Komisie a aby 
sa ním v prípade potreby znova zaoberal;

13. vyzýva predsedov a spravodajcov Výboru pre ústavné veci a Výboru pre rozpočet, aby s cieľom 
preskúmať vývoj v Rade túkajúci sa horizontálnych opatrení v oblasti budúcej štruktúry 
regulačných agentúr nadviazali neformálne kontakty na politickej úrovni so zástupcami Rady a 
Komisie;

14. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam členských 
štátov.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o stratégii budúceho uplatnenia 
inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (2008/2103(INI)) - Správa Georgiosa
Papastamkosa (Dočasné vydanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európske agentúry – ďalší postup 
(KOM(2008)0135) z 11. marca 2008,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2004 o oznámení Komisie s názvom Vytvorenie 
rámca pre európske regulačné agentúry,1

– so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody z 25. februára 2005 o vytvorení rámca pre 
európske regulačné agentúry (KOM(2005)0059),

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie predloženú Rade Výborom pre ústavné veci 
a Výborom pre rozpočet a odpoveď Rady poskytnutú na jej zasadnutí, ktoré sa konalo 
15. novembra 2005 (O-0093/05),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o návrhu Komisie na uzavretie 
medziinštitucionálnej dohody o vytvorení operačného rámca pre európske regulačné agentúry2,

– so zreteľom na rozhodnutie prijaté Konferenciou predsedov 17. apríla 2008,

– so zreteľom na list o vytvorení medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na politickej úrovni, 
ktorý predseda Komisie adresoval 7. mája 2008 predsedovi Európskeho parlamentu 
a výkonnému predsedovi Rady,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet, Výboru pre 
kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku (A6-0354/2008),

A. keďže úsilie vyvinuté Komisiou a Parlamentom na vytvorenie právne záväzného rámca pre 
európske regulačné agentúry neviedlo k žiadnemu výsledku,

B. keďže návrhom medziinštitucionálnej dohody z roku 2005 sa nedosiahol výrazný pokrok, 
pretože Rada zaujala inštitucionálne a politicky odmietavý postoj, a keďže Komisia sa rozhodla 
stiahnuť svoj návrh medziinštitucionálnej dohody a nahradiť ho výzvou na účasť na 
medziinštitucionálnom dialógu, ktorý vyústi do spoločného prístupu,

C. keďže regulačné agentúry je síce možné na prvý pohľad považovať za akési mikroinštitúcie, na 
úrovni európskeho riadenia však majú makroúčinky,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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D. keďže považuje za potrebné určiť aspoň základné štrukturálne vlastnosti regulačných agentúr, 
aby sa to stalo nadinštitucionálnym parametrom uznaným zo strany Európskej únie,

E. keďže Komisia navrhuje vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá by mala 
vypracovať rámec pre regulačné agentúry a definovať právomoci každej z inštitúcií Európskej 
únie vo vzťahu k týmto agentúram,

F. keďže Komisia má vypracovať horizontálne hodnotenie regulačných agentúr do roku 2009 –
2010 a v čo najkratšom čase predložiť Parlamentu a Rade správu o záveroch tohto hodnotenia,

G. keďže treba uvítať rozhodnutie Komisie nenavrhnúť vytvorenie ďalších agentúr, kým 
medziinštitucionálna pracovná skupina nedokončí svoju prácu,

H. keďže Komisia by sa nemala odchýliť od hlavných usmernení návrhu medziinštitucionálnej 
dohody z roku 2005 o potrebných zmenách základných aktov, ktorými sa riadia jestvujúce 
regulačné agentúry, aby boli v súlade s novým prístupom,

I. keďže treba zdôrazniť, že už v súčasnosti jestvuje jednotný rámec predpisov1 pre výkonné 
agentúry, ktorým bola zverená časovo ohraničená úloha riadenia programov Spoločenstva,

Všeobecné úvahy

1. domnieva sa, že návrh Komisie je chvályhodnou iniciatívou a vyhlasuje, že je pripravený 
zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na práci medziinštitucionálnej pracovnej 
skupiny, zároveň sa však nazdáva, že spoločný prístup nespĺňa očakávania súvisiace s uzavretím 
medziinštitucionálnej dohody; konštatuje, že to nevylučuje vývoj iných foriem porozumenia ako 
výsledok činnosti pracovnej skupiny;

2. vyzýva Radu, aby zo svojej pozície jednej zložky rozpočtového orgánu konštruktívnym 
spôsobom prispela k činnosti tejto pracovnej skupiny;

3. žiada Komisiu a Radu, aby v spolupráci s Parlamentom v čo najkratšom čase vypracovali 
pracovný program medziinštitucionálnej skupiny, aby mohla začať svoju činnosť na jeseň 2008;

4. domnieva sa, že pracovný program medziinštitucionálnej skupiny by mal zahŕňať predovšetkým 
tieto body:

– uvedenie oblastí, na ktoré sa bude zameriavať horizontálne hodnotenie, ktoré by Komisia 
mala uskutočniť do konca roku 2009,

– stanovenie objektívnych kritérií, ktoré umožnia vyhodnotiť potrebu existencie agentúr berúc 
do úvahy prípadné alternatívne riešenia,

– pravidelné, koordinované a súdržné vyhodnocovanie práce agentúr a výsledkov, ktoré 
dosiahli, vrátane vonkajšieho hodnotenia najmä prostredníctvom analýzy nákladov 
a prínosov,

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovuje štatút výkonných agentúr, 

ktorým majú byť zverené úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, 
s. 1).
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– posúdenie toho, či je výkon príslušných úloh prostredníctvom agentúry hospodárnejší ako 
ich výkon prostredníctvom samotných oddelení Komisie,

– vyhodnotenie možných prínosov, ktoré sa nezrealizujú z dôvodu výkonu niektorých činností 
regulačnými agentúrami, a nie pracoviskami Komisie,

– prijatie opatrení na posilnenie transparentného fungovania agentúr, najmä prostredníctvom 
zblíženia ich základných štrukturálnych charakteristík,

– stanovenie hraníc pokiaľ ide o nezávislosť a kontrolu agentúr, a to najmä formy a rozsahu 
zodpovednosti Komisie za ich činnosti zohľadňujúc skutočnosť, že stupeň zodpovednosti 
Komisie nesmie prekročiť mieru, v ktorej Komisia vykonáva skutočný vplyv nad 
činnosťami agentúr ako takými,

– vymenovanie zástupcov Rady a Komisie do orgánov dohľadu nad agentúrami a vypočutie 
kandidátov pred príslušným výborom Parlamentu,

– vymenovanie výkonných orgánov agentúr, najmä ich riaditeľov, a spresnenie úlohy 
Parlamentu v tomto procese,

– potrebu štandardného prístupu agentúr pokiaľ ide o prezentáciu ich činností v príslušnom 
rozpočtovom roku a výkazy a správy týkajúce sa rozpočtového a finančného hospodárenia,

– štandardnú požiadavku na riaditeľov všetkých agentúr vypracovať a podpísať vyhlásenie 
o vierohodnosti spolu s prípadnými výhradami;

– harmonizovaný vzor pre všetky agentúry a satelitné orgány, ktorý jasne rozlišuje medzi:

 výročnou správou určenou pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti 
a dosiahnutých výsledkov orgánu,

 účtovnými závierkami a správou o plnení rozpočtu,

 správou o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi 
riaditeľmi Komisie,

 vyhlásením o vierohodnosti podpísaným riaditeľom orgánu spolu so všetkými výhradami 
alebo pripomienkami, o ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne upozorniť orgán 
udeľujúci absolutórium,

– vymedzenie zásady určovania, či a do akej miery by mali byť poplatky a platby zdrojom 
financovania agentúr;

– uskutočňovanie pravidelných hodnotení toho, či sú existujúce agentúry potrebné, 
a stanovenie kritérií, na základe ktorých sa rozhodne, kedy regulačná agentúra splnila svoj 
cieľ a možno jej činnosť ukončiť;

5. s poľutovaním konštatuje, že neexistuje všeobecná stratégia pre zriaďovanie nových agentúr 
EÚ; poznamenáva, že nové agentúry sa zriaďujú nesystematicky, čo vedie k netransparentnému 
zoskupeniu regulačných agentúr, výkonných agentúr a iných subjektov Spoločenstva, z ktorých 
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každý je vytvorený sui generis;

6. berie na vedomie stanovisko Komisie, podľa ktorého je zriaďovanie regulačných agentúr, ktoré 
sa niekedy realizuje v spolupráci s Európskym parlamentom, vyjadrením spolupráce medzi 
členskými štátmi, a fungovanie takýchto agentúr spočíva v prepojení a výkone právomocí, 
ktorých vykonávanie výlučne inštitúciami EÚ by vyvolalo výhrady voči centralizmu;

7. vyzýva Komisiu a Radu, aby v spolupráci s Parlamentom vytvorili jasný, jednotný a ucelený 
rámec pre budúce miesto agentúr v systéme riadenia EÚ;

8. domnieva sa, že sa musí zabezpečiť transparentnosť regulačných agentúr, najmä čo sa týka ich 
fungovania, zverejňovania a dostupnosti informácií, ako aj plánovania činností a zodpovednosti 
za ne;

9. domnieva sa, že prioritou spoločného rámca, o ktorého vytvorenie sa treba usilovať v rámci 
medziinštitucionálnej dohody, by mala byť racionalizácia jeho fungovania a optimalizácia 
pridanej hodnoty regulačných agentúr, pričom podmienkami by mala byť vyššia 
transparentnosť, viditeľná demokratická kontrola a posilnená účinnosť;

10. považuje za nevyhnutné zaviesť minimálne spoločné pravidlá a zásady týkajúce sa štruktúry, 
fungovania a kontroly všetkých regulačných agentúr nezávisle od ich povahy;

11. domnieva sa, že účasť na aktivitách regulačných agentúr sa bude musieť zaručiť 
prostredníctvom formálneho procesu konzultácie a dialógu so zainteresovanými stranami;

12. domnieva sa, že štrukturálna a funkčná rozmanitosť agentúr zákonite vyvoláva závažné otázky 
týkajúce sa parametrov predpisov, správneho riadenia a inštitucionálneho zladenia, pokiaľ ide 
o centralizáciu – decentralizáciu;

13. presadzuje názor, že zásady dobrej správy musia byť zaručené prostredníctvom spoločného 
prístupu k procesu výberu zamestnancov, zostavovaniu rozpočtu a riadeniu zdrojov, účinnému 
riadeniu a hodnoteniu výsledkov;

14. preskúma, či sa má záväzok Komisie oddialiť všetky návrhy na vytvorenie nových regulačných 
agentúr vzťahovať aj na dva návrhy na vznik nových regulačných agentúr v oblasti energetiky 
a telekomunikácií, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté;

15. podčiarkuje potrebu zaviesť parlamentnú kontrolu vytvárania a fungovania regulačných agentúr, 
ktorá by sa mala opierať najmä o:

– predkladanie výročných správ Parlamentu samotnými agentúrami, 

– možnosť pozvať riaditeľa každej agentúry pri jeho vymenovaní do funkcie pred príslušný 
výbor Parlamentu,

– udelenie absolutória zo strany Parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu agentúr 
financovaných z prostriedkov Spoločenstva;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila závery horizontálneho hodnotenia regulačných agentúr 
v predstihu pred koncom obdobia 2009 – 2010, aby ich medziinštitucionálna pracovná skupina 
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mohla zohľadniť;

17. žiada Komisiu, aby navrhla referenčné kritéria na porovnávanie týchto výsledkov a aby 
stanovila jasné pravidlá ukončenia mandátu agentúr v prípade nedostatočného výkonu;

18. žiada predsedu Konferencie predsedov, aby sa prednostne zaoberal otázkou vzniku pracovnej 
skupiny, ktorú navrhla Komisia a považuje za vhodné, aby bol Parlament v tejto skupine 
zastúpený predsedami alebo spravodajcami Výboru pre ústavné veci, Výboru pre rozpočet 
a dvoch ďalších výborov s praktickými skúsenosťami s dohľadom nad prácou regulačných 
agentúr;

19. opakuje výzvu Parlamentu aj Komisie v návrhu medziinštitucionálnej dohody z roku 2005, aby 
bolo do základného aktu začlenené rozhodnutie o sídle agentúry.

Úvahy o rozpočte

20. chcel by znovu zdôrazniť, že je dôležité systematickým spôsobom zabezpečiť uplatňovanie 
postupu stanoveného v bode 47 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne 
a riadnom finančnom hospodárení1 (MID zo 17. mája 2006) na medziinštitucionálnej úrovni 
a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť primerané dodržiavanie spoločného vyhlásenia 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 13. júla 2007 o decentralizovaných agentúrach;

21. je presvedčený, že podrobný postup uplatňovania tohto ustanovenia je absolútne nevyhnutný; 
domnieva sa, že takýto postup by mohol poskytnúť možnosť zastrešenia niektorých dôležitých 
aspektov zablokovaného návrhu medziinštitucionálnej dohody (MID) z roku 2005, možno aj 
v spojení s určitými úpravami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre agentúry;2

22. prichádza k záveru, že ak hodnotenia preukážu, že hospodárnosť a účinnosť decentralizovanej 
správy nie je zaručená, Európska únia by sa nemala vyhýbať zvráteniu súčasnej tendencie 
k externému zabezpečovaniu úloh Komisie a mala by stanoviť jasné pravidlá ukončenia 
mandátu decentralizovaných agentúr; 

23. podporuje zámer Komisie nenavrhnúť žiadne nové decentralizované agentúry, kým sa neukončí 
hodnotiaci proces, a to najmä so zreteľom na skutočnosť, že rezervy súčasného viacročného 
finančného rámca by v súčasnosti sotva umožnili financovanie akéhokoľvek nového orgánu 
Spoločenstva bez rozsiahleho preprogramovania;

24. z rozpočtového hľadiska považuje za kľúčové body programu medziinštitucionálnej pracovnej 
skupiny pre budúcnosť agentúr EÚ tieto otázky:

Stanovenie definície agentúry

25. v tejto súvislosti pripomína definíciu agentúry stanovenú v rámci trialógu 7. marca 2007, keď sa 
dohodlo, že na účel uplatňovania bodu 47 MID zo 17. mája 2006 je pre definíciu agentúry 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom 

nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 
31.12.2002, s. 72).



PE423.766v01-00 172/361 DV\779820SK.doc

SK

rozhodujúce, či bol predmetný orgán vytvorený na základe článku 185 Nariadenia Rady 
č. 1605/2002 (ES, Euratom) z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

26. chcel by zdôrazniť, že prikladá veľký význam tomu, aby sa na účel všeobecného použitia 
stanovila jasná a koherentná terminológia týkajúca sa agentúr; pripomína, že regulačné agentúry 
sú len podskupinou decentralizovaných agentúr;

Nové agentúry – prepojenie medzi legislatívnymi postupmi a rozpočtovými výsadami

27. považuje za dôležité diskutovať o problémoch časového rámca, ako aj o právnych 
a procedurálnych aspektoch, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, že dohoda o financovaní novej 
agentúry v súlade s bodom 47 MID zo 17. mája 2006 sa nedosiahne včas a zároveň 
s rozhodnutiami prijatými legislatívnym orgánom; za rovnako potrebné považuje zamyslieť sa 
nad určitými procedurálnymi poistkami, ktoré by zabezpečili plné zapojenie rozpočtového 
orgánu do všetkých otázok, ktoré majú vplyv na rozpočet, ako napríklad rozšírenie zoznamov 
úloh agentúr;

28. pripomína, že Parlament už v roku 2005 žiadal povinné hodnotenia nákladov a prínosov pred 
navrhnutím novej agentúry, ktoré by sa mali sústrediť najmä na otázku, či je „alternatíva 
agentúry (vrátane pravdepodobných nákladov na monitorovanie a koordináciu) hospodárnejšia 
ako alternatíva, keď príslušné úlohy vykonávajú samotné oddelenia Komisie“, ale aj na otázky 
ako mandát a pracovné metódy agentúry alebo miera jej nezávislosti od Komisie, čo často 
osobitne zaujíma zákonodarcu;

Existujúce agentúry - monitorovanie

29. zdôrazňuje potrebu pravidelného a koordinovaného hodnotenia a kontroly – pričom sa treba 
vyhnúť zdvojovaniu a prekrývaniu činností – s cieľom zhodnotiť pridanú hodnotu jestvujúcich 
decentralizovaných agentúr, ktoré už nespadajú do pôsobnosti bodu 47 MID zo 17. mája 2006; 
uvedené považuje za pokračovanie už predtým uskutočnenej práce, ktorá vyústila 
do spoločného vyhlásenia o agentúrach Spoločenstva dohodnutého na trialógu 18. apríla 2007, 
podľa ktorého sa „jestvujúce agentúry Spoločenstva pravidelne hodnotia, pričom osobitná 
pozornosť sa venuje ich nákladom a prínosom a podrobným vysvetleniam kritérií použitých na 
výber agentúr, ktoré sa majú hodnotiť“;

30. konštatuje, že analýza by mala zodpovedať niektoré základné otázky vo vzťahu k nákladom 
a prínosom a mohla by sa vykonať okrem iného v súlade s týmito kritériami:

– Relevantnosť: do akej miery boli ciele stanovené nariadením ustanovujúcim agentúru 
relevantné pre výšku verejných výdavkov schválenú v rozpočte?

– Účinnosť: aké účinky (vplyv) sa dosiahli činnosťou agentúry?

– Efektívnosť (hospodárnosť): s akou efektívnosťou sa rôzne vstupy premenili na výstupy 
a výsledky? Dosiahli sa (očakávané) účinky pri primeraných nákladoch, najmä pokiaľ ide 
o nasadené ľudské zdroje a vnútornú organizáciu?

                                               
1 Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1.
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31. zdôrazňuje, že vzhľadom na celkový vplyv agentúr na rozpočet musí Komisia presvedčivo 
preukázať, že systém európskej správy prostredníctvom agentúr je najhospodárnejšou, 
najefektívnejšou a najvhodnejšou možnosťou realizácie európskych politík v súčasnosti 
a blízkej budúcnosti;

Všeobecný spoločný rámec

32. trvá na tom, že je potrebné vytvoriť minimálne spoločné štandardy, okrem iného pokiaľ ide 
o úlohu a politickú zodpovednosť Komisie vo vzťahu k agentúre, podporu, ktorú poskytnú 
hostiteľské krajiny, a včasné a transparentné rozhodnutie o sídle agentúry, ktoré by mohlo byť 
uvedené v nariadeniach ustanovujúcich agentúry;

33. opätovne pripomína, že je potrebné, aby sa činnosti agentúr riadili jasnými vzťahmi 
zodpovednosti v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách; zdôrazňuje 
povinnosti agentúr týkajúce sa postupu udeľovania absolutória;

34. okrem toho považuje za nanajvýš dôležité snažiť sa o definíciu určitých spoločných pravidiel 
predkladania rozpočtov agentúr s cieľom sprehľadniť a ľahšie porovnávať rozpočtové 
ukazovatele, napríklad mieru plnenia rozpočtu alebo jednotlivé podiely, z ktorých sa skladajú 
ich príjmy a výdavky; domnieva sa, že všeobecné vykazovanie príspevku agentúram v rozpočte 
EÚ možno bude potrebné prispôsobiť úlohám a cieľom novej generácie agentúr;

35. upozorňuje na skutočnosť, že podľa údajov v oznámení Komisie existuje v súčasnosti 29 
regulačných agentúr s približne 3800 zamestnancami a ročným rozpočtom okolo 1 100 miliónov 
EUR vrátane príspevku Spoločenstva vo výške približne 559 miliónov EUR;

36. trvá na tom, že postup auditu/udeľovania absolutória musí byť primeraný k celkovému rozpočtu 
agentúr; poznamenáva najmä, že zdroje, ktoré má Európsky dvor audítorov k dispozícii, sa 
s počtom agentúr v posledných rokoch nezvýšili;

37. znova zdôrazňuje svoje želanie vyjadrené v odseku 7 svojich uznesení z 22. apríla 2008 
o udelení absolutória za plnenie rozpočtu agentúr, aby výkonnosť agentúr pravidelne (a ad hoc) 
kontroloval Európsky dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor; domnieva sa, že kontrola by 
sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného hospodárenia a riadneho využívania 
verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na účinnosť a efektívnosť administratívy a mala 
by obsahovať hodnotenie finančného hospodárenia každej agentúry;

38. zastáva názor, že všetky agentúry by mali spolu s plánom stavu zamestnancov poskytnúť 
prehľad o stálych a dočasných zamestnancoch a národných expertoch spolu so zmenami 
v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi;

39. upozorňuje na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2008 o riadnom finančnom 
hospodárení agentúr s osobitným zameraním na audity výkonnosti;

40. vyzýva Komisiu, aby zlúčila administratívne funkcie menších agentúr s cieľom vytvoriť 
rozhodujúcu kapacitu potrebnú na to, aby agentúry dokázali uspokojivo dodržiavať platné 
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pravidlá verejného obstarávania, nariadenie o rozpočtových pravidlách a služobný poriadok1;

41. naliehavo žiada Komisiu, aby kriticky preskúmala rozpočtové požiadavky agentúr, pretože 
väčšina agentúr nevyužije prostriedky, o ktoré požiadala;

                                               
1 Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný 

poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev 
a osobitné opatrenia dočasne sa vzťahujúce na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).
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o o

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o schválení spoločného vyhlásenia o 
komunikovaní o Európe v partnerstve“ (2007/2222(ACI))- Správa Jo Leinena (Dočasné 
vydanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 255 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2002 o oznámení Komisie o novom rámci 
spolupráce pri činnostiach týkajúcich sa informačnej a komunikačnej politiky Európskej únie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2003 o informačnej a komunikačnej stratégii pre 
Európsku úniu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2005 o vykonávaní informačnej a komunikačnej 
stratégie Európskej únie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2006 o Bielej knihe o európskej komunikačnej 
politike4,

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 25. septembra 2008,

– so zreteľom na návrh spoločného vyhlásenia o komunikovaní o Európe v partnerstve,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0372/2008),

A. keďže komunikácia je dôležitým prvkom tak zastupiteľskej, ako aj participatívnej demokracie,

B. keďže jedna zo silných stránok demokratických prvkov EÚ je spojená s komunikačnými 
systémami na európskej úrovni, ktoré zabezpečujú prepojenie inštitúcií EÚ s občanmi, 

C. keďže zo skúseností z posledných európskych volieb a referend vyplýva, že v prípade osôb, 
ktoré sa zaujímajú o otázky EÚ a sú s nimi oboznámené, je väčšia pravdepodobnosť, že sa ich 
zúčastnia, kým v prípade osôb, ktoré tieto informácie nemajú, je účasť menej pravdepodobná; 
keďže túto skutočnosť opätovne potvrdil prieskum uskutočnený po írskom referende,

D. keďže komunikovanie o Európskej únii si vyžaduje politický záväzok inštitúcií EÚ a členských 
štátov na všetkých úrovniach,

1. schvaľuje spoločné vyhlásenie o komunikovaní o Európe v partnerstve priložené k tomuto 
rozhodnutiu a prijal rozhodnutie o priložení tohto vyhlásenia k rokovaciemu poriadku; požaduje 
uverejnenie tohto vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 400.
2 Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 591.
3 Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
4 Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
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2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil na vedomie Rade 
a Komisii.
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PRÍLOHA
Komunikovanie o Európe v partnerstve

Ciele a zásady
1. Európsky parlament, Rada a Európska komisia pripisujú zlepšeniu komunikácie o otázkach 

Európskej únie najvyššiu dôležitosť s cieľom umožniť európskym občanom uplatňovať si právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie, v ktorej sa rozhodnutia prijímajú čo 
najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom, dodržiavajúc zásadu pluralizmu, účasti, otvorenosti a 
transparentnosti.

2. Tieto tri inštitúcie si želajú podporovať zbližovanie názorov na hlavné komunikačné priority 
Európskej únie ako celku, presadzovať pridanú hodnotu prístupu Európskej únie ku 
komunikácii o európskych otázkach, uľahčiť výmenu informácií a najlepších postupov a 
vytvoriť súčinnosť medzi inštitúciami pri vykonávaní komunikačných činností, ktoré súvisia s 
týmito prioritami, ako aj uľahčiť vo vhodných prípadoch spoluprácu medzi inštitúciami 
Európskej únie a členskými štátmi.

3. Tieto tri inštitúcie uznávajú, že komunikovanie o Európskej únii si vyžaduje politickú 
angažovanosť inštitúcií Európskej únie a členských štátov a že členské štáty sú zodpovedné za 
komunikovanie s občanmi o Európskej únie.

4. Tieto tri inštitúcie sú presvedčené, že informačné a komunikačné činnosti o európskych 
otázkach by mali poskytnúť každému prístup k pravdivým a rozmanitým informáciám 
o Európskej únii a umožniť občanom uplatňovať si právo vyjadriť svoje názory a aktívne sa 
zúčastňovať na verejnej diskusii o otázkach týkajúcich sa Európskej únie.

5. Tieto tri inštitúcie podporujú rešpektovanie viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti pri 
vykonávaní informačných a komunikačných činností.

6. Tieto tri inštitúcie sa politicky zaviazali dosiahnuť uvedené ciele. Podnecujú ostatné inštitúcie a 
orgány Európskej únie, aby podporili ich úsilie a v prípade záujmu prispeli k tomuto prístupu.

Partnerský prístup
7. Tieto tri inštitúcie uznávajú, že je dôležité riešiť problémy komunikácie o otázkach Európskej 

únie v partnerstve medzi členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie, aby sa zabezpečilo 
efektívne komunikovanie s čo najširším publikom na vhodnej úrovni a jeho objektívne 
informovanie.

Želajú si vytvoriť súčinnosť s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj 
s predstaviteľmi občianskej spoločnosti.

Na tento účel chcú podporiť pragmatický partnerský prístup.

8. V tejto súvislosti pripomínajú kľúčovú úlohu medziinštitucionálnej skupiny pre informácie 
(IGI), ktorú inštitúcie využívajú ako rámec na vysokej úrovni na podporu politickej diskusie o 
informačných a komunikačných činnostiach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom podporiť 
súčinnosť a komplementaritu. Na tento účel medziinštitucionálna skupina pre informácie (IGI), 
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ktorej spoločne predsedajú zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie za 
účasti Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v úlohe 
pozorovateľov, zasadá v zásade dvakrát do roka.

Rámec pre lepšiu spoluprácu

Tieto tri inštitúcie chcú spolupracovať na tomto základe:

9. Tieto tri inštitúcie určia každý rok v rámci IGI obmedzený okruh spoločných 
komunikačných priorít, pričom budú rešpektovať zodpovednosť jednotlivých inštitúcií Európskej 
únie a členských štátov za ich komunikačné stratégie a priority.

10. Tieto priority budú vychádzať z komunikačných priorít, ktoré inštitúcie a orgány Európskej 
únie stanovili na základe svojich vnútorných postupov a ktoré v prípade potreby dopĺňajú 
strategický prístup a úsilie členských štátov v tejto oblasti a zohľadňujú očakávania občanov. 

11. Tieto tri inštitúcie a členské štáty sa vynasnažia presadzovať vhodnú podporu 
komunikovania o určených prioritách.

12. Oddelenia zodpovedné za komunikáciu v členských štátoch a inštitúciách Európskej únie by 
mali byť, v prípade potreby na základe vhodných administratívnych opatrení, v spojení, aby sa 
zabezpečilo úspešné vykonávanie spoločných komunikačných priorít, ako aj ďalších činností 
spojených s komunikovaním v Európskej únii. 

13. Inštitúcie a členské štáty sa vyzývajú, aby si vymieňali informácie o iných komunikačných 
činnostiach súvisiacich s Európskou úniou, najmä o plánovaných odvetvových komunikačných 
činnostiach týchto inštitúcií a orgánov, ktorých výsledkom budú informačné kampane v členských 
štátoch.

14. Komisia sa vyzýva, aby na začiatku každého roku podala ostatným inštitúciám Európskej 
únie správu o najvýznamnejších úspechoch pri vykonávaní spoločných komunikačných priorít z 
predchádzajúceho roku.

15. Toto politické vyhlásenie bolo podpísané [dátum].
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2006 o uzatvorení Medziinštitucionálnej 
dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení - 2006/2028(ACI)) - Správa 
Sérgia Sousu Pintu

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 272,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu1, a najmä na jej 
bod 26, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2005 o politických výzvach a rozpočtových 
prostriedkoch rozšírenej Únie 2007-20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o Medziinštitucionálnej dohode o 
rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2006 o pozícii Európskej rady o finančnom 
výhľade a obnovení Medziinštitucionálnej dohody na roky 2007-20134,

– – so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Návrh na obnovenie Medziinštitucionálnej 
dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení postupu pri zostavovaní rozpočtu 
(KOM(2004)0498),

– – so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Príspevok k medziinštitucionálnym 
rokovaniam k návrhu na obnovenie Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a 
zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2006)0075),

– – so zreteľom na pracovný dokument Komisie: Revidovaný návrh na obnovenie 
Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu 
(KOM(2006)0036),

– – –so zreteľom na oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvami „Budovanie 
našej spoločnej budúcnosti: Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie 
2007 - 2013“ (KOM(2004)0101) a „Finančné perspektívy na obdobie 2007 - 2013“ 
(KOM(2004)0487) a pracovný dokument Komisie s názvom „Technické úpravy návrhu 
Komisie na viacročný finančný rámec 2007 - 2013“ (SEK(2005)0494),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie o usmerneniach pre legislatívne návrhy súvisiace s 
viacročným finančným rámcom na roky 2007 – 2013, ktoré bolo dohodnuté 18. októbra 2005,

                                               
1 Ú. v. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho 

parlamentu a Rady 2005/708/ES (Ú. v. L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Prijaté texty, P6_TA(2005)0224.
3 Prijaté texty, P6_TA(2005)0453.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0010.
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– so zreteľom na závery Európskej rady z 15. – 16. decembra 2005 (doc. 15915/05, CADREFIN 
268),

– so zreteľom na trialóg z 23. januára 2006, 21. februára 2006, 21. marca 2006 a 4. apríla 2006,

– so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení, ktorý sa nechádza v prílohe tohto rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku a oddiel IV body 1. a 2. a oddiel XVIII 
bod 4 prílohy VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru 
pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0150/2006),

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6 0144/2006),
A. keďže Európsky parlament, Rada a Komisia ukončili rokovania o novej Medziinštitucionálnej 

dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení na roky 2007 - 2013 (ďalej 
len „návrh dohody“),

B. keďže Komisia v súlade s bodom 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 začala 
proces prípravy nového finančného výhľadu a novej medziinštitucionálnej dohody predložením 
návrhov 10. februára a 14. júla 2004,

C. keďže Komisia potom, čo Európsky prijal svoju rokovaciu pozíciu dňa 8. júna 2005 a v 
nadväznosti na dohodu, ktorú členské štáty dosiahli v decembri 2005, predložila revidovaný 
návrh novej medziinštitucionálnej dohody a technické dokumenty o dosahu záverov Európskej 
rady s cieľom umožniť spravodlivý začiatok rokovaní,

D. keďže Európsky parlament bol odhodlaný dosiahnuť trvalo udržateľný viacročný finančný 
rámec, ktorý by zahŕňal adekvátne prostriedky na politické požiadavky v nadchádzajúcich 
rokoch a primerané nástroje a reformy na zlepšenie realizácie,

E. keďže vykonávanie viacročných programov v plnom objeme finančných prostriedkov je 
podmienená včasným uzatvorením medziinštitucionálnej dohody a finančného rámca,

F. keďže Európsky parlament bol jedinou inštitúciou, ktorá vyvinula komplexnú stratégiu a 
uskutočnila úplnú a dôkladnú analýzu potrieb s cieľom stanoviť politické priority v porovnaní s 
prístupom Rady, ktorý je založený na stropoch a percentuálnych hodnotách,

G. keďže správa Výboru pre rozpočet hodnotí pozitívne politické a finančné opatrenia uvedené v 
návrhu dohody,

H. keďže návrh dohody nevyvoláva žiadne problémy súvisiace s nezlučiteľnosťou s primárnym 
európskym právom a v plnej miere rešpektuje výsady Európskeho parlamentu v oblasti 
rozpočtu,

I. keďže návrh dohody nie je zo žiadneho hľadiska v rozpore s rokovacím poriadkom Európskeho 
parlamentu; je však možné, že vzniknú pochybnosti ohľadom toho, či by nebolo rozumné 
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zmeniť a doplniť rokovací poriadok, predovšetkým jeho prílohu IV, čo by umožnilo, aby sa 
Európsky parlament za čo najlepších podmienok zapojil do mnohých osobitných postupov 
uvedených v návrhu dohody; mohlo by tomu tak byť predovšetkým v prípade postupov, ktoré sa 
týkajú:

– úprav spojených s nadmerným schodkom verejných financií,

– revízie finančného rámca,

– mobilizácie rezervy núdzovej pomoci,

– mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie,

– mobilizácie Nástroja flexibility,

– mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii,

– úpravy finančného rámca z hľadiska rozšírenia,

1. pripomína, že prvý krát od vzniku finančného výhľadu viedol Európsky parlament viac ako 
osem mesiacov rokovania v rámci dočasného výboru ustanoveného na tento účel a prijal 
komplexnú rokovaciu pozíciu založenú na troch pilieroch, ktorá je zameraná na:

- zladenie politických priorít a finančných potrieb;

- modernizáciu štruktúry rozpočtu;

- skvalitnenie plnenia rozpočtu EÚ;

2. pripomína, že odmietol závery Európskej rady z decembra 2005 v ich súčasnej podobe, pretože 
sa domnieva, že EÚ neposkytnú žiadne kvantitatívne ani kvalitatívne prostriedky na splnenie 
budúcich úloh, a vyzval Radu, aby zabezpečila skutočný mandát na rokovania s Európskym 
parlamentom;

3. opätovne poukazuje na svoje sklamanie nad spôsobom, akým bola dosiahnutá dohoda v 
Európskej rade, na ktorej sa ústredným bodom rokovaní stali národné záujmy a nie spoločné 
európske ciele;

4. upozorňuje na to, že už viackrát vyjadril vôľu nadviazať s Radou konštruktívne rokovania na 
základe príslušných pozícií s cieľom dosiahnuť v reálnom časovom rámci dohodu založenú na 
prijateľnom kvantitatívnom a kvalitatívnom pokroku;

5. domnieva sa, že dohoda, ktorú všetky tri inštitúcie dosiahli 4. apríla 2006, bola jediným 
možným kompromisom, ktorý mohol Európsky parlament dosiahnuť pre viacročný rozpočet 
vzhľadom na rozsah rokovaní a s cieľom zaručiť kontinuitu právnych predpisov EÚ, zabezpečiť 
riadne finančné hospodárenie s prostriedkami EÚ a zachovať legislatívne a rozpočtové 
právomoci Európskeho parlamentu na nasledujúce obdobie;

6. víta rozhodnutie Európskej rady vyzvať Komisiu, aby vykonala úplné a rozsiahle preskúmanie 
všetkých aspektov výdavkov a zdrojov EÚ; trvá na tom, že ako rozpočtový partner Rady má v 
úmysle zúčastniť sa na tomto preskúmaní s cieľom dosiahnuť dohodu o novom, komplexnom 
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finančnom systéme, ktorý bude spravodlivý, životaschopný, progresívny a transparentný a ktorý 
zabezpečí, že úsiliu EÚ budú zodpovedať radšej vlastné zdroje než príspevky členských štátov;

7. víta dosiahnutú dohodu, a najmä pokrok v rámci troch pilierov svojej rokovacej pozície:

Zladenie politických priorít a finančných potrieb prostredníctvom:
- zvýšenia o 4 miliardy EUR na politiky dohodnuté Európskou radou v decembri 2005, pričom sa 

majú priamo vyčleniť na programy uvedené v rámci okruhov 1a, 1b, 2, 3b a 4;

- výrazného navýšenia zdrojov Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 2,5 miliardy EUR, 
ktoré členské štáty poskytnú v rámci nového systému spolufinancovania medzi EIB 
a rozpočtom EÚ s cieľom posilniť pákový efekt rozpočtu EÚ v oblasti výskumu a vývoja, 
transeurópskych energetických sietí (TEN) a malých a stredných podnikov až do celkovej výšky 
60 miliárd EUR;

- financovania neplánovaných potrieb, medzi ktoré patria rezerva núdzovej pomoci (1,5 miliardy 
EUR) a Fond solidarity EÚ (až do výšky 7 miliárd EUR), a to mimo finančného rámca z 
dodatočných zdrojov, o ktoré budú v prípade potreby požiadané členské štáty;

- financovania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (až do výšky 3,5 miliardy 
EUR) opätovným použitím zrušených rozpočtových prostriedkov mimo finančného rámca;

Zlepšenie štruktúry rozpočtu zvýšením flexibility prostredníctvom:
- zachovania celkovej sumy vo výške 1,4 miliardy EUR na flexibilitu na dané obdobie, ktorá sa v 

prípade využitia prostriedkov financuje z dodatočných zdrojov, o ktoré budú v prípade potreby 
požiadané členské štáty, pričom je možné preniesť ročnú sumu (200 miliónov EUR), ak sa 
nevyužije do dvoch nasledujúcich rokov, a s novou možnosťou využiť tento nástroj na tie isté 
potreby na obdobie viac ako jedného roka;

- možnosti, ktorá pre novozvolený Európsky parlament spočíva v posúdení fungovania 
medziinštitucionálnej dohody a finančného rámca do konca roka 2009 na základe správy, ktorú 
sa jednostranne zaviazala predložiť Komisia, a ku ktorej majú byť v prípade potreby priložené 
návrhy;

Skvalitnenie vykonávania financovania EÚ a ochrana výsad Európskeho parlamentu 
prostredníctvom:

- začlenenia zásad proporcionality a postupov prispôsobených adresátom do revidovaného 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, zodpovednosti členských štátov za činnosti v rámci 
zdieľaného riadenia zamerané na lepšiu vnútornú kontrolu financovania EÚ, potreby zaviesť 
mechanizmus spolufinancovania s EIB na posilnenie pákového efektu politík EÚ, zapojenia 
Európskeho parlamentu do finančného plánovania a financovania nových agentúr bez toho, aby 
boli dotknuté operačné programy;

- úplnej účasti Európskeho parlamentu v rozsiahlom preskúmaní, výraznejšej účasti Európskeho 
parlamentu v rozhodovacom procese v rámci SZBP a demokratickejšej kontroly vonkajších 
akcií;
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8. uvedomuje si však, že viaceré nedostatky ostávajú aj na záver rokovaní nevyriešené; domnieva 
sa, že tieto nedostatky by sa mali riešiť v rámci preskúmania v rokoch 2008 - 2009 a podľa 
možnosti v priebehu ročných rozpočtových postupov; poukazuje na skutočnosť, že naliehavá 
reforma je nevyhnutná najmä pokiaľ ide o systém vlastných zdrojov a výdavky, aby nevznikla 
rovnaká nepríjemná situácia, keď budú členské štáty vyjednávať budúci finančný rámec;

9. potvrdzuje svoje stanovisko, že všetky ďalšie finančné rámce by sa mali stanovovať na obdobie 
piatich rokov, ktoré zodpovedá funkčnému obdobiu Európskeho parlamentu a Komisie;

10. pripomína sa, že jeho pozícia uvedená v uznesení z 8. júna 2005, zostáva cieľom, ktorý by 
zabezpečil optimálnu úroveň financovania, ako aj ďalšie reformy, s cieľom splniť ambície EÚ;

11. pripomína, že bude nevyhnutné, aby sa zaviedli bezpečné prechodné opatrenia v prípade, ak 
Zmluva o Ústave pre Európu vstúpi do platnosti pred koncom nového finančného rámca;

12. očakáva, že reformy stanovené v nasledujúcej medziinštitucionálnej dohode budú mať okamžitý 
vplyv na plnenie rozpočtu z kvalitatívneho hľadiska vrátane zníženia administratívneho 
zaťaženia, ako aj viditeľného dosahu na európskych občanov v podobe jednoduchšieho prístupu 
k prostriedkom EÚ;

13. prijíma rozpočtové a finančné dôsledky novej medziinštitucionálnej dohody;

14. zdôrazňuje, že stanoviská špecializovaných výborov poskytli počas rokovaní užitočnú podporu; 
domnieva sa, že medziinštitucionálna dohoda, tak ako bola dohodnutá, rieši väčšinu požiadaviek 
špecializovaných výborov z kvalitatívneho a/alebo kvantitatívneho hľadiska;

15. súhlasí so znením návrhu dohody uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

16. žiada svoj príslušný výbor, aby preskúmal rozsah, v akom by bolo vhodné zmeniť a doplniť 
rokovací poriadok, predovšetkým jeho prílohu IV, aby sa tak Európsky parlament za čo 
najlepších podmienok mohol zapojiť do osobitných postupov uvedených v návrhu dohody;

17. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.
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PRÍLOHA

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA
MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM,

RADOU
A KOMISIOU

O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE 
A RIADNOM FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH 
SPOLOČENSTIEV,

ďalej len „inštitúcie“,

SA DOHODLI TAKTO:

1. Účelom tejto dohody je zavedenie rozpočtovej disciplíny a zlepšenie fungovania ročného 
rozpočtového postupu a spolupráce medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu, ako aj zabezpečenie 
riadneho finančného hospodárenia.

2. Rozpočtová disciplína podľa tejto dohody zahŕňa všetky výdavky. Jej dodržiavanie je počas 
jej platnosti záväzné pre všetky inštitúcie.

3. Táto dohoda nemení príslušné rozpočtové právomoci inštitúcií, ako ich ustanovujú zmluvy. 
Ak sa v tomto texte nachádza odkaz na tento bod, Rada sa bude uznášať kvalifikovanou 
väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich členov a troma pätinami odovzdaných 
hlasov v súlade s hlasovacími pravidlami stanovenými v piatom pododseku článku 272 ods. 9 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva o ES“).

4. Ak sa v priebehu súčasného viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej len 
„rozpočtový rámec“) uskutoční revízia zmluvy s dôsledkami na rozpočet, vykonajú sa 
potrebné úpravy.

5. Akákoľvek zmena a doplnenie tejto dohody vyžaduje súhlas všetkých inštitúcií Zmeny 
finančného rámca sa musia vykonať v súlade s postupmi, ktoré sú ustanovené na tento účel v 
tejto dohode.

6. Táto dohoda pozostáva z troch častí:
- Časť I obsahuje vymedzenie pojmov a ustanovenia na vykonávanie finančného rámca a 

uplatňuje sa v priebehu doby trvania tohto finančného rámca;
- Časť II sa týka zlepšenia medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového 

postupu;
- Časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa riadneho finančného hospodárenia s 

finančnými prostriedkami Európskej únie.
7. Keď to Komisia uzná za potrebné a vždy, keď predkladá návrh nového finančného rámca 

podľa bodu 30, predloží správu o uplatňovaní tejto dohody, doplnenú, podľa potreby, 
návrhom na zmeny.

8. Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januára 2007 a nahrádza:
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- Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu1;

- Medziinštitucionálnu dohodu zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa 
Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení 
rozpočtového postupu2.

ČASŤ I – FINANČNÝ RÁMEC
VYMEDZENIE POJMOV A VYKONÁVACIE USTANOVENIA

A. Obsah a rozsah pôsobnosti finančného rámca

9. Finančný rámec je stanovený v prílohe I. Predstavuje referenčný rámec pre rozpočtovú 
disciplínu medzi inštitúciami.

10. Zámerom finančného rámca je zabezpečiť, aby sa v strednodobom horizonte výdavky 
Európskej únie rozčlenené podľa širších kategórií vyvíjali riadnym spôsobom a v rámci 
limitov určených pre vlastné zdroje.

11. Finančný rámec stanovuje pre každý rok z rokov 2007 až 2013 a pre každý okruh alebo 
podokruh sumy výdavkov v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami na záväzky. Celkové 
ročné výdavky sa tiež vykazujú v rámci rozpočtových prostriedkov na záväzky a 
rozpočtových prostriedkov na platby.
Všetky tieto sumy sú vyjadrené v cenách roku 2004.

Finančný rámec nezohľadňuje rozpočtové položky, financované z účelovo viazaných príjmov 
v zmysle článku 18 nariadenia z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev3 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“).

Informácie, ktoré sa týkajú operácií nezahrnutých do všeobecného rozpočtu Európskej únie a 
predvídateľný vývoj rôznych kategórii vlastných zdrojov Spoločenstva sa stanovujú 
spôsobom označenia v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa ročne aktualizujú v rámci 
technickej úpravy finančného rámca.

12. Inštitúcie uznávajú, že každá z absolútnych súm uvedených vo finančnom rámci predstavuje 
ročný strop výdavkov v rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie. Bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek zmeny týchto stropov v súlade s ustanoveniami tejto dohody, inštitúcie sa 
zaväzujú použiť svoje príslušné právomoci takým spôsobom, aby dodržali rôzne stropy 
ročných výdavkov v priebehu každého rozpočtového postupu a počas plnenia rozpočtu v 
danom roku.

13. Obe zložky rozpočtového orgánu tým, že uzatvárajú túto dohodu, súhlasia na celé obdobie 
trvania finančného rámca s akceptovaním sadzieb pre zvýšenie nepovinných výdavkov 
odvodených z rozpočtov vytvorených v rámci stropov, ktoré sú stanovené finančným 
rámcom.

                                               
1 Ú. v. C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 Ú. v. C 283, 20.11.2002, s. 1.
3 Ú. v. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Okrem podokruhu 1b finančného rámca s názvom „Kohézia pre rast a zamestnanosť“, 
inštitúcie na účely riadneho finančného hospodárenia čo najlepšie zabezpečia, aby v priebehu 
rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu boli k dispozícii dostatočné rozpätia, 
nepresahujúce stropy pre rôzne okruhy.

14. Žiadny akt prijatý Európskym parlamentom a Radou v spolurozhodovacom postupe, ani 
akýkoľvek akt prijatý Radou, ktorý zahŕňa prekročenie rozpočtových prostriedkov 
dostupných v rozpočte alebo pridelených rozpočtových prostriedkov dostupných vo 
finančnom rámci v súlade s bodom 12, nemôže byť z finančného hľadiska vykonaný, pokiaľ 
nedôjde k oprave rozpočtu a v prípade potreby k náležitej revízii finančného rámca v súlade s 
príslušným postupom pre takéto prípady.

15. Pre každý z rokov zahrnutých vo finančnom rámci nesmú byť celkové požadované 
rozpočtové prostriedky na platby po ročnej úprave a zohľadnení všetkých ostatných úprav 
alebo revízií také, aby viedli k sadzbe pre vlastné zdroje, ktorá presahuje strop pre vlastné 
zdroje.

V prípade potreby rozhodnú obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3 o znížení 
stropov stanovených vo finančnom rámci s cieľom dosiahnuť súlad so stropom pre vlastné 
zdroje.

B. Ročné úpravy finančného rámca

Technické úpravy

16. Každý rok Komisia pri príprave rozpočtového postupu pre rok n + 1 vykoná tieto technické 
úpravy finančného rámca:

a) opätovné prehodnotenie, v cenách roku n + 1, stropov a celkových súm pre rozpočtové 
prostriedky na záväzky a rozpočtové prostriedky na platby;

b) výpočet dostupného rozpätia v súlade so stropom pre vlastné zdroje.
Komisia vykoná tieto technické úpravy na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne.

Obe zložky rozpočtového orgánu sú informované o výsledkoch týchto technických úprav a o 
podkladových hospodárskych prognózach.
V súvislosti s daným rokom, a ani počas roka, sa nevykonajú žiadne ďalšie technické úpravy, 
a takisto nedôjde k opravám ex post počas nasledujúcich rokov.

17. Ak sa preukáže, že kumulovaný HDP na roky 2007 – 2009 akéhokoľvek členského štátu sa 
odchýlil o viac ako +/-5 % od kumulovaného HDP odhadovaného počas prípravy návrhu tejto 
dohody, Komisia upraví vo svojej technickej úprave na rok 2011 sumy pridelené z fondov na 
podporu kohézie tomuto členskému štátu na toto obdobie. Celkový čistý výsledok, pozitívny 
alebo negatívny, týchto úprav nesmie presiahnuť 3 miliardy EUR. Ak je čistý výsledok 
pozitívny, celkové dodatočné zdroje sú obmedzené na úroveň nižšieho čerpania prostriedkov 
v porovnaní so stropmi pre podokruh 1b na roky 2007 – 2010. Požadované úpravy budú 
rozložené rovnomerne počas rokov 2011 – 2013 a príslušné stropy budú zodpovedajúcim 
spôsobom upravené.

Úpravy spojené s plnením

18. Pri informovaní oboch zložiek rozpočtového orgánu o technických úpravách finančného 
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rámca Komisia predloží všetky návrhy na úpravy celkových rozpočtových prostriedkov na 
platby, ktoré považuje z hľadiska plnenia za potrebné, aby sa zabezpečil riadny postup v 
súvislosti s rozpočtovými prostriedkami na záväzky. Európsky parlament a Rada prijmú 
rozhodnutia o týchto návrhoch do 1. mája roku n v súlade s bodom 3.
Aktualizácia prognóz platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2013

19. V roku 2010 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po 
roku 2013. Táto aktualizácia zohľadní skutočné vykonávanie rozpočtových prostriedkov na 
záväzky a rozpočtových prostriedkov na platby, ako aj prognózy vykonávania. Taktiež posúdi 
pravidlá určené na to, aby sa platobné rozpočtové prostriedky rozvíjali riadnym spôsobom v 
porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného 
dôchodku Európskej únie (HND).

Úpravy spojené s nadmerným schodkom verejných financií

20. V prípade zrušenia pozastavenia rozpočtových záväzkov, týkajúcich sa Kohézneho fondu v 
súvislosti s postupom pri nadmernom schodku verejných financií, Rada na návrh Komisie a v 
súlade s príslušným základným aktom rozhodne o presune pozastavených záväzkov do 
nasledujúcich rokov. Pozastavené záväzky roku n nemôžu byť opäť zahrnuté do rozpočtu na 
roky nasledujúce po roku n + 2.

C. Revízia finančného rámca

21. Okrem pravidelných technických úprav a úprav, ktoré sú v súlade s podmienkami 
vykonávania, je možné v prípade nepredvídaných okolností revidovať na návrh Komisie 
finančný rámec v súlade so stropom pre vlastné zdroje.

22. Vo všeobecnosti musí byť akýkoľvek návrh na revíziu podľa bodu 21 predložený a prijatý 
pred začiatkom rozpočtového postupu pre príslušný rok alebo pre prvý rok z príslušných 
rokov.
Akékoľvek rozhodnutie revidovať finančný rámec do 0,03 % HND Európskej únie v rámci 
rozpätia pre nepredvídané výdavky sa prijme spoločne oboma zložkami rozpočtového orgánu 
v súlade s bodom 3.
Akákoľvek revízia finančného rámca nad 0,03 % HND Európskej únie v rámci rozpätia pre 
nepredvídané výdavky sa prijme spoločne oboma zložkami rozpočtového orgánu, pričom 
Rada sa uznáša jednomyseľne.

23. Bez toho, aby bol dotknutý bod 40, inštitúcie preskúmajú možnosti prerozdelenia výdavkov 
medzi programami zahrnutými v okruhu, ktorého sa týka revízia, s náležitým odkazom na 
akékoľvek očakávané nižšie použitie rozpočtových prostriedkov. Cieľom by malo byť, aby 
dôležitá suma v absolútnom vyjadrení i v percentuálnom vyjadrení plánovaného nového 
výdavku bola v rámci existujúceho stropu pre okruh.
Inštitúcie preskúmajú rozsah pre náhrady akékohoľvek zvýšenia stropu jedného okruhu 
znížením stropu iného okruhu.

Akákoľvek revízia povinných výdavkov vo finančnom rámci nesmie viesť k zníženiu sumy, 
ktorá je k dispozícii pre nepovinné výdavky.

Akákoľvek revízia musí zachovať primeraný vzťah medzi záväzkami a platbami.
D. Dôsledky absencie spoločného rozhodnutia o úprave alebo revízii finančného rámca
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24. Ak sa Európsky parlament a Rada nedohodnú o akejkoľvek úprave alebo revízii finančného 
rámca navrhovaných Komisiou, budú sumy, ktoré boli predtým stanovené, po ročnej 
technickej úprave naďalej platiť ako stropy pre výdavky na daný rok.

E. Rezerva núdzovej pomoci

25. Účelom rezervy núdzovej pomoci je pohotovo reagovať na špecifické požiadavky o pomoc 
tretích krajín v prípade udalostí, ktoré sa nedali predvídať pri zostavovaní rozpočtu, 
predovšetkým na humanitárne operácie, ale aj na civilné krízové riadenie a civilnú ochranu, 
keď to okolnosti vyžadujú. Ročná suma tejto rezervy je stanovená na 221 miliónov EUR 
počas trvania finančného rámca, v stálych cenách.
Táto rezerva je zahrnutá do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako ustanovenie. 
Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky budú v prípade potreby zahrnuté do rozpočtu 
mimo stropov stanovených v prílohe I.

Keď Komisia uváži, že je potrebné túto rezervu použiť, predloží obom zložkám rozpočtového 
orgánu návrh na presun z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov.

Akémukoľvek návrhu Komisie na presun s cieľom použiť rezervu však musí predchádzať 
preskúmanie možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov.
Súčasne s predložením návrhu na presun dá Komisia podnet na postup trialógu, v prípade 
potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek rozpočtového orgánu dosiahla 
dohoda o potrebe použiť rezervu a o požadovanej sume. Presun sa vykoná v súlade s článkom 
26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

F. Fond solidarity Európskej únie

26. Fond solidarity Európskej únie (fond) je určený na to, aby umožnil rýchlu finančnú pomoc v 
prípade veľkých katastrof, ku ktorým došlo na území členského štátu alebo kandidátskej 
krajiny, ako je uvedené v príslušnom základnom akte. Strop pre ročnú sumu dostupnú pre 
fond bude vo výške 1 miliardy EUR (v bežných cenách). Každý rok 1. októbra zostane k 
dispozícii aspoň jedna štvrtina ročnej sumy na pokrytie potrieb, ktoré vzniknú do konca roka. 
Časť ročnej sumy, ktorá nie je zahrnutá do rozpočtu, nesmie byť prenesená do ďalších rokov.
Vo výnimočných prípadoch a vtedy, keď zostatok finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k 
dispozícii v roku, v ktorom došlo ku katastrofe, ako je vymedzené v príslušnom základnom 
akte, nie je dostatočný na pokrytie výšky pomoci považovanej rozpočtovým orgánom za 
potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z ročných súm dostupných pre 
nasledujúci rok. Ročná suma fondu, ktorá má byť zahrnutá do rozpočtu v každom roku, 
nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 1 miliardu EUR.
Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu fondu, ako je stanovené v príslušnom základnom 
akte, Komisia navrhne jeho použitie. Ak existuje možnosť prerozdelenia rozpočtových 
prostriedkov v rámci okruhu, ktorý vyžaduje dodatočné výdavky, Komisia túto skutočnosť 
zohľadní pri vypracovávaní potrebného návrhu v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách, prostredníctvom primeraného rozpočtového nástroja. Rozhodnutie o použití fondu 
prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3.

Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky sa v prípade potreby zahrnú do rozpočtu 
mimo stropov príslušných okruhov stanovených v prílohe I.
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Súčasne s predložením návrhu rozhodnutia na použitie fondu dá Komisia podnet na postup 
trialógu, v prípade potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek 
rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

G. Nástroj flexibility

27. Nástroj flexibility s ročným stropom 200 miliónov EUR (v bežných cenách) je určený na 
umožnenie financovania jednoznačne špecifikovaného výdavku v príslušnom rozpočtovom 
roku a do výšky určenej sumy, ktorý by nebolo možné financovať v rámci stropov, ktoré sú k 
dispozícii pre jeden alebo viac okruhov.

Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije, sa môže preniesť do roku n + 2. Ak sa nástroj 
flexibility mobilizuje, akékoľvek prenosy sa budú čerpať ako prvé, podľa poradia životnosti. 
Časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n + 2, prepadne.
Komisia vypracuje návrh na použitie nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na 
prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú ďalšie 
výdavky.

Návrh sa bude týkať princípu použitia nástroja flexibility a bude špecifikovať potreby, ktoré 
treba pokryť, a sumu. Možno ho predložiť v ktoromkoľvek rozpočtovom roku v priebehu 
rozpočtového postupu. Návrh Komisie sa začlení do predbežného návrhu rozpočtu alebo sa 
pripojí v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách príslušným rozpočtovým nástrojom.
Rozhodnutie o použití nástroja flexibility prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu v 
súlade s bodom 3. Dohoda sa dosiahne prostredníctvom zmierovacieho postupu, ktorý je 
ustanovený v prílohe II časť C.

H. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

28. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (fond) je určený na poskytovanie dodatočnej 
podpory pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch 
svetového obchodu, s úmyslom pomôcť im pri ich opätovnej integrácii na trhu práce.

Fond nesmie presiahnuť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR (v bežných cenách), 
ktorú možno čerpať z akéhokoľvek rozpätia existujúceho pod stropom celkových výdavkov 
predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z 
predchádzajúcich dvoch rokov, okrem tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného rámca.
Rozpočtové prostriedky budú prostredníctvom bežného rozpočtového postupu zahrnuté do 
všeobecného rozpočtu Európskej únie ako ustanovenie, hneď ako Komisia určí dostatočné 
rozpätia a/alebo zrušené záväzky, a to v súlade s druhým odsekom.

Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu fondu, ako je stanovené v príslušnom základnom 
akte, Komisia navrhne jeho použitie. Rozhodnutie o použití fondu prijmú spoločne obe zložky 
rozpočtového orgánu v súlade s bodom 3.
Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia na použitie fondu dá Komisia podnet na 
postup trialógu, v prípade potreby v zjednodušenej podobe, aby sa v rámci oboch zložiek 
rozpočtového orgánu dosiahla dohoda o potrebe použiť fond a o požadovanej sume a obom 
zložkám rozpočtového orgánu predloží návrh na presun do príslušných rozpočtových riadkov.

Presuny súvisiace s fondom sa vykonajú v súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách.
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Zodpovedajúce viazané rozpočtové prostriedky sa zahrnú do rozpočtu v rámci príslušného 
okruhu, v prípade potreby mimo stropov stanovených v prílohe I.

I. Úprava finančného rámca z hľadiska rozšírenia

29. V prípade pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii v priebehu obdobia, ktoré 
pokrýva finančný rámec, Európsky parlament a Rada spoločne upravia, na návrh Komisie a v 
súlade s bodom 3, finančný rámec tak, aby zohľadňoval požiadavky na výdavky vyplývajúce 
z výsledkov prístupových rokovaní.

J. Doba trvania finančného rámca a dôsledky jeho absencie

30. Komisia predloží do 1. júla 2011 návrhy nového strednodobého finančného rámca.
Ak by sa obe zložky rozpočtového orgánu nedohodli na novom finančnom rámci, a ak 
nedôjde k výslovnému ukončeniu existujúceho finančného rámca jednou z inštitúcií, budú 
stropy pre posledný rok, zahrnuté do existujúceho finančného rámca, upravené v súlade s 
bodom 16, aby boli stropy pre rok 2013 zachované v stálych cenách. Ak nové členské štáty 
pristúpia k Európskej únii po roku 2013 a ak sa to bude považovať za potrebné, rozšírený 
finančný rámec bude upravený tak, aby zohľadňoval výsledky prístupových rokovaní.

ČASŤ II - ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE V PRIEBEHU 
ROZPOČTOVÉHO POSTUPU

A. Postup medziinštitucionálnej spolupráce

31. Inštitúcie súhlasia, že zavedú postup pre medziinštitucionálnu spoluprácu v rozpočtových 
otázkach. Podrobnosti o tejto spolupráci sú uvedené v prílohe II.

B. Zostavenie rozpočtu

32. Komisia predloží každý rok predbežný návrh rozpočtu, ktorý stanoví skutočné požiadavky na 
financovanie Spoločenstva.

Zohľadní:
a) prognózy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi zabezpečovanými členskými štátmi;

b) schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov so snahou zachovať striktný vzťah medzi 
rozpočtovými prostriedkami na záväzky a rozpočtovými prostriedkami na platby;

c) možnosti začatia nových politík prostredníctvom pilotných projektov a/alebo nových 
prípravných akcií alebo pokračovania viacročných akcií, ktoré sa blížia ku koncu po 
zhodnotení toho, či bude možné zabezpečiť základný akt v zmysle článku 49 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základného aktu, nevyhnutnosť základného 
aktu v záujme plnenia a výnimiek);

d) potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v súvislosti s predchádzajúcim 
rokom bola v súlade s obmedzeniami rozpočtovej disciplíny.

K predbežnému návrhu rozpočtu budú priložené výkazy o činnosti vrátane tých informácií, 
ktoré sú požadované v článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách (ciele, ukazovatele a informácie o hodnotení).
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33. Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa budú vyhýbať vytváraniu rozpočtových položiek s 
bezvýznamnými sumami výdavkov na operácie.
Obe zložky rozpočtového orgánu sa tiež zaväzujú, že budú brať ohľad na zhodnotenie 
možností plnenia rozpočtu, ktoré uviedla Komisia v jej predbežných návrhoch a v súvislosti s 
plnením bežného rozpočtu.

Pred druhým čítaním Rady pošle Komisia predsedovi Výboru Európskeho parlamentu pre 
rozpočet list s kópiou druhej zložke rozpočtového orgánu, v ktorom uvedie svoje pripomienky 
k vykonateľnosti návrhov na zmenu a doplnenie návrhu rozpočtu, ktoré prijal Európsky 
parlament v prvom čítaní.
Obe zložky rozpočtového orgánu vezmú tieto pripomienky do úvahy v kontexte 
zmierovacieho postupu uvedeného v prílohe II časť C.
V záujme riadneho finančného hospodárenia a kvôli účinku hlavných zmien v rozpočtovej 
nomenklatúre v hlavách a kapitolách o zodpovednosti útvarov Komisie za podávanie správ o 
riadení sa obe zložky rozpočtového orgánu zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky takéto 
hlavné zmeny počas zmierovacieho postupu.

C. Triedenie výdavkov

34. Inštitúcie považujú povinné výdavky za výdavky, ktoré nevyhnutne vyplývajú zo zmlúv alebo 
aktov prijatých v súlade so zmluvami.

35. Predbežný návrh rozpočtu má obsahovať návrh zatriedenia každej novej rozpočtovej položky 
a každej rozpočtovej položky so zmeneným právnym základom.
Ak neakceptujú zatriedenie navrhované v predbežnom návrhu rozpočtu, Európsky parlament 
a Rada preskúmajú zatriedenie danej rozpočtovej položky na základe prílohy III. Dohodu sa 
snažia dosiahnuť prostredníctvom zmierovacieho postupu uvedeného v prílohe II časť C.

D. Maximálna sadzba pre zvýšenie nepovinných výdavkov v prípade absencie finančného rámca

36. Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek bodu 13, inštitúcie súhlasia s týmito ustanoveniami:

a) autonómne rozpätie Európskeho parlamentu pre manévrovanie na účely štvrtého 
pododseku článku 272 ods. 9 Zmluvy o ES, ktoré bude predstavovať polovicu 
maximálnej sadzby, sa uplatňuje od zostavenia návrhu rozpočtu Radou v prvom čítaní 
vrátane akýchkoľvek pozmeňujúcich návrhov;
maximálna sadzba sa sleduje v súvislosti s ročným rozpočtom, vrátane opravných 
rozpočtov. Bez toho, aby bolo dotknuté stanovenie novej sadzby, akákoľvek časť 
maximálnej sadzby, ktorá sa nepoužila, ostane k dispozícii na použitie a môže sa použiť 
pri posudzovaní návrhu opravných rozpočtov;

b) bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), ak sa v priebehu rozpočtového postupu zistí, že 
dokončenie postupu by mohlo vyžadovať dohodu o stanovení novej sadzby na zvýšenie 
nepovinných výdavkov, aby sa táto použila na rozpočtové prostriedky na platby a/alebo 
novú sadzbu na rozpočtové prostriedky na záväzky (táto sadzba môže mať inú úroveň 
ako predchádzajúca sadzba), inštitúcie sa budú snažiť o dosiahnutie dohody medzi 
oboma zložkami rozpočtového orgánu prostredníctvom zmierovacieho postupu 
uvedeného v prílohe II časť C.
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E. Zapracovanie finančných ustanovení do legislatívnych aktov

37. Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov prijatých na základe 
spolurozhodovacieho postupu obsahujú ustanovenie, v ktorom legislatívny orgán ustanovuje 
finančné krytie pre program.
Táto suma bude predstavovať základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného 
rozpočtového postupu.
Rozpočtový orgán a Komisia sa zaväzujú, že sa pri vypracovaní predbežného rozpočtu 
neodchýlia od tejto sumy o viac ako 5 % počas celého obdobia trvania príslušného programu, 
ak sa nevyskytnú nové, objektívne, dlhodobé okolnosti, pre ktoré sú dané výslovné a presné 
dôvody spolu so zohľadnením výsledkov získaných z vykonávania programu, najmä na 
základe hodnotenia. Každé zvýšenie vyplývajúce z takejto zmeny nesmie prekročiť existujúci 
strop príslušného okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených v 
tejto dohode.
Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre kohéziu, prijaté na základe 
spolurozhodovacieho postupu a vopred pridelené členskými štátmi, ktoré obsahujú finančné 
krytie pre celú dobu trvania programu.

38. Legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov, ktoré nepodliehajú 
spolurozhodovaciemu postupu, nebudú obsahovať „sumu považovanú za potrebnú“.
Ak by si Rada želala zahrnúť finančný odkaz, bude sa táto skutočnosť považovať za dôkaz 
ilustrujúci vôľu legislatívneho orgánu a neovplyvní právomoci rozpočtového orgánu, ako ich 
vymedzuje Zmluva o ES. Toto ustanovenie sa uvedie vo všetkých legislatívnych aktoch, ktoré 
obsahujú takýto finančný odkaz.
Ak bola daná suma predmetom dohody podľa zmierovacieho postupu uvedeného v 
spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 19751, bude sa 
považovať za referenčnú sumu v zmysle bodu 37 tejto dohody.

39. Finančný výkaz uvedený v článku 28 nariadenia o rozpočtových pravidlách bude odrážať 
finančné podmienky cieľov navrhovaného programu a bude obsahovať plán, ktorý zahŕňa 
dobu trvania programu. Tento finančný výkaz sa bude podľa potreby revidovať pri 
vypracovaní predbežného návrhu rozpočtu, pričom sa zohľadní rozsah vykonávania 
programu. Revidovaný finančný výkaz sa postúpi rozpočtovému orgánu pri predložení 
predbežného návrhu rozpočtu a následne po prijatí rozpočtu.

40. V rámci maximálnych sadieb pre zvýšenie nepovinných výdavkov uvedených v prvom 
odseku bodu 13, sa obe zložky rozpočtového orgánu zaväzujú rešpektovať pridelenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov uvedené v príslušných základných aktoch pre 
štrukturálne operácie, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

F. Výdavky, ktoré sa týkajú dohôd o rybolove
41. Inštitúcie súhlasia s financovaním výdavkov týkajúcich sa dohôd o rybolove v súlade s 

dojednaniami stanovenými v prílohe IV.
G. Financovanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

                                               
1 Ú. v. C 89, 22.4.1975, s. 1.
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42. V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa účtujú na ťarchu všeobecného rozpočtu Európskych 
spoločenstiev v súlade s článkom 28 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie budú snažiť v 
zmierovacom postupe, ktorý je uvedený v prílohe II časť C, a na základe predbežného návrhu 
rozpočtu vypracovaného Komisiou, zabezpečiť každý rok dohodu o sume prevádzkových 
výdavkov, ktoré sa zaúčtujú na ťarchu rozpočtu Spoločenstva a o rozdelení tejto sumy medzi 
články okruhu SZBP navrhovaného vo štvrtom odseku tohto bodu. V prípade nedosiahnutia 
dohody sa má za to, že Európsky parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v 
predchádzajúcom rozpočte, alebo sumu navrhovanú v predbežnom návrhu rozpočtu, podľa 
toho, ktorá z týchto súm je nižšia.
Celková suma prevádzkových výdavkov na SZBP sa zahrnie v plnej výške do jedného okruhu
(SZBP) a rozdelí sa medzi články tohto okruhu tak, ako sa navrhuje vo štvrtom odseku tohto 
bodu. Táto suma je na krytie skutočných predvídateľných potrieb, zhodnotených v rámci 
vypracovania predbežného návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré pripravuje každoročne 
Rada, ako aj primeraného rozpätia na nepredvídané akcie. V rezerve sa neuvedú žiadne 
finančné prostriedky. Každý článok bude zahŕňať už prijaté nástroje, predpokladané nástroje, 
ktoré zatiaľ ešte neboli prijaté, a všetky budúce, t. j. nepredvídané nástroje, ktoré má Rada 
prijať v priebehu príslušného rozpočtového roka.

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách oprávnená autonómne 
presunúť rozpočtové prostriedky medzi článkami v rámci okruhu SZBP, zabezpečí sa v tejto 
súvislosti nevyhnutná flexibilita potrebná na rýchle vykonávanie akcií SZBP. V prípade, že 
suma okruhu SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná na úhradu potrebných 
výdavkov, Európsky parlament a Rada budú na návrh Komisie hľadať urgentne riešenie, 
pričom sa zohľadnia ustanovenia bodu 25.

V rámci okruhu SZBP by mohli články, do ktorých sa zahrnú akcie SZBP, obsahovať:
- operácie krízového riadenia, predchádzanie konfliktom, riešenie a stabilizácia, 

monitorovanie a zavádzanie mierových a bezpečnostných procesov;

- nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie;

- núdzové opatrenia;

- prípravné a následné opatrenia;

- osobitných zástupcov Európskej únie.

Inštitúcie súhlasia, že pre SZBP bude na obdobie rokov 2007 – 2013 dostupných najmenej 
1740 miliónov EUR a že suma na opatrenia zahrnuté v článku uvedenom v tretej zarážke, 
nesmie prekročiť 20 % celkovej sumy okruhu SZBP.

43. Každý rok konzultuje predsedníctvo Rady s Európskym parlamentom výhľadový dokument 
Rady, ktorý sa predloží do 15. júna príslušného roku a ktorý stanovuje hlavné aspekty a 
základné možnosti SZBP, vrátane finančných vplyvov na všeobecný rozpočet Európskej únie, 
a hodnotenie opatrení zavedených v roku n - 1. Okrem toho bude predsedníctvo Rady v rámci 
pravidelného politického dialógu o SZBP informovať Európsky parlament prostredníctvom 
spoločných konzultačných stretnutí najmenej päťkrát za rok, ktoré sa majú schváliť najneskôr 
na zmierovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční pred druhým čítaním Rady. Účasť na týchto 
stretnutiach sa vymedzuje takto:
- Európsky parlament: kancelárie dvoch príslušných výborov;
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- Rada: stály zástupca (predseda Politického a bezpečnostného výboru).

- Komisia sa tiež zapojí a bude sa zúčastňovať na týchto stretnutiach.

Vždy, keď Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je späté so vznikom výdavku, zašle 
bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní po prijatí konečného rozhodnutia 
Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov („finančný výkaz“), najmä však 
tých nákladov, ktoré sa týkajú časového rámca, zamestnaného personálu, používania budov a 
inej infraštruktúry, prepravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a 
bezpečnostných predpisov.
Raz za štvrť roka bude Komisia informovať rozpočtový orgán o vykonávaní akcií SZBP a o 
finančných prognózach na zostávajúcu časť roka.
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ČASŤ III - RIADNE FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI EÚ

A. Zabezpečenie účinnej a jednotnej vnútornej kontroly finančných prostriedkov Spoločenstva

44. Inštitúcie sa zhodujú na význame posilnenia vnútornej kontroly bez toho, aby sa zväčšilo 
administratívne zaťaženie, na čo je nevyhnutné zjednodušiť základnú legislatívu. V tejto 
súvislosti sa bude klásť priorita na riadne finančné hospodárenie zamerané na dosiahnutie 
pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky v rámci zdieľaného 
hospodárenia. Na tento účel by sa v príslušných základných legislatívnych aktoch mohli 
ustanoviť primerané ustanovenia. Príslušné kontrolné orgány v členských štátoch, ako súčasť 
svojej rozšírenej zodpovednosti za štrukturálne fondy a v súlade s vnútroštátnymi ústavnými 
požiadavkami, vypracujú hodnotenie týkajúce sa súladu riadiacich a kontrolných systémov s 
právnymi predpismi Spoločenstva.

Členské štáty sa preto zaväzujú na príslušnej národnej úrovni vypracovať ročné zhrnutie 
dostupných kontrol a vyhlásení.

B. Nariadenie o rozpočtových pravidlách

45. Inštitúcie súhlasia s tým, že táto dohoda a rozpočet sa vykonajú v kontexte riadneho 
finančného hospodárenia vychádzajúceho zo zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, 
ochrany finančných záujmov, primeranosti administratívnych nákladov a postupov 
prispôsobených adresátom. Inštitúcie prijmú primerané opatrenia, najmä v nariadení o 
rozpočtových pravidlách, ktoré by sa malo prijať v súlade so zmierovacím postupom 
ustanovenom spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca
1975, v podobnom duchu, v akom bolo možné dosiahnuť dohodu v roku 2002.

C. Finančné plánovanie

46. Dvakrát za rok, prvý raz v máji/júni, predloží Komisia (spolu s dokumentmi priloženými k 
predbežnému návrhu rozpočtu) a druhý raz v decembri/januári (po prijatí rozpočtu) úplný 
finančný plán pre okruhy 1a, 2 (pre životné prostredie a rybné hospodárstvo), 3a, 3b a 4 
finančného rámca. Tento dokument, rozdelený do okruhov, oblastí politík a rozpočtových 
riadkov, by mal určovať:

a) platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami a ročnými akciami:

– - v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť postupy, na základe 
ktorých boli prijaté (spolurozhodovací postup a konzultačný postup), ich trvanie, 
referenčné sumy, prídely na administratívne výdavky;

– - v prípade ročných akcií (pilotné projekty, prípravné akcie, agentúry) a akcie 
financované na základe výsadných práv Komisie, by Komisia mala uviesť viacročné 
odhady a (v prípade pilotných projektov a prípravných akcií) rozpätia v rámci 
oprávnených stropov stanovených v prílohe II časť D;

b) právne predpisy v legislatívnom konaní: prebiehajúce návrhy Komisie súvisiace s 
rozpočtovými riadkami (nižšia úroveň), okruhmi a oblasťami politík. Aby bolo možné 
zhodnotiť finančné dôsledky, mal by sa nájsť mechanizmus na aktualizáciu tabuliek 
vždy, keď sa prijme nový návrh.
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Komisia by mala zvážiť možnosti krížových odkazov medzi finančným plánovaním a jeho 
legislatívnym plánovaním, aby sa zabezpečili presnejšie a spoľahlivejšie prognózy. Pri 
každom legislatívnom návrhu by Komisia mala uviesť, či je alebo nie je zahrnutý do 
májového – decembrového plánovania. Rozpočtový orgán by mal byť informovaný najmä o:
a) ¨ všetkých nových legislatívnych aktoch, ktoré sa prijali, no nezahrnuli do májového –

decembrového dokumentu (s príslušnými sumami);
b) všetkých právnych predpisoch v legislatívnom konaní, ktoré sa predložili, no nezahrnuli 

do májového – decembrového dokumentu (s príslušnými sumami);

c) právnych predpisoch, ktoré sú zahrnuté do ročného legislatívneho pracovného programu 
Komisie, pričom sa uvedú akcie, ktoré môžu mať finančný vplyv (áno/nie).

V prípade potreby by mala Komisia vždy naznačiť zmenu plánu vyplývajúcu z nových 
legislatívnych návrhov.

Na základe údajov predložených Komisiou by sa počas každého trialógu malo vykonať 
zhodnotenie, ako sa uvádza v tejto dohode.

D. Agentúry a európske školy

47. Komisia pri vypracovaní svojho návrhu na zriadenie novej agentúry zhodnotí vplyv na 
príslušný výdavkový okruh. Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté 
legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, obe zložky rozpočtového orgánu sa v 
rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní danej agentúry.

Podobný postup sa uplatní aj vtedy, keď sa bude uvažovať o zriadení novej európskej školy.
E. Úprava štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, rozvoja vidieka a Európskeho fondu pre rybné 

hospodárstvo vzhľadom na okolnosti ich vykonávania

48. Ak sa po 1. januári 2007 prijmú nové pravidlá alebo programy upravujúce štrukturálne fondy, 
Kohézny fond, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo, obe zložky 
rozpočtového orgánu sa zaväzujú na návrh Komisie schváliť presun pridelených 
rozpočtových prostriedkov, ktoré sa nepoužili v roku 2007 a presahujú príslušné stropy pre 
výdavky, do nasledujúcich rokov.
Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s bodom 3 do 1. mája 2008 rozhodnutia k 
návrhom Komisie na presunutie nepoužitých pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 
2007.

F. Nové finančné nástroje

49. Inštitúcie súhlasia, že zavedenie mechanizmu spolufinancovania je nevyhnutné na posilnenie 
pákového efektu rozpočtu Európskej únie prostredníctvom zvýšenia stimulov financovania.
Súhlasia s podporou rozvoja primeraných viacročných finančných nástrojov, ktoré pôsobia 
ako podnet pre verejných a súkromných investorov.
Komisia pri predkladaní predbežného návrhu rozpočtu podá rozpočtovému orgánu správu o 
činnostiach financovaných Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom a 
Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na podporu investícií do výskumu a vývoja, 
transeurópskych sietí a malých a stredných podnikov.
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PRÍLOHA I
Finančný rámec na roky 2007 - 2013

(v mil. EUR – v cenách roku 2004)

Viazané rozpočtové prostriedky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Spolu
2007-2013

1. Trvalo udržateľný rast 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Kohézia pre rast a zamestnanosť 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041
2. Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105
3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Občianstvo 599 568 590 593 595 597 598 4 140
4. EÚ ako globálny aktér 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administratíva 1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Kompenzácie 419 191 190 800

Viazané rozpočtové prostriedky spolu 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
v % HND 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

Platobné rozpočtové prostriedky spolu 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
v % HND 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Dostupné rozpätie 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Strop pre vlastné zdroje ako percento HND 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Výdavky na dôchodky zahrnuté v rámci stropu tohto okruhu sú vypočítané netto bez príspevkov zamestnancov do príslušného systému do 500 mil. EUR v cenách roku 2004 
na obdobie rokov 2007 - 2013.
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PRÍLOHA II

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA V ROZPOČTOVEJ OBLASTI

A. Po technickej úprave finančného rámca na nasledujúci rozpočtový rok, pri zohľadnení ročnej 
politickej stratégie, ktorú predložila Komisia, a pred jej rozhodnutím o predbežnom návrhu 
rozpočtu, sa zvoláva zasadnutie trialógu, na ktorom sa prediskutujú možné priority pre 
rozpočet v danom roku. Náležito sa zohľadnia právomoci inštitúcií, ako aj predvídaný vývoj 
potrieb pre nasledujúci rozpočtový rok a pre nasledujúce roky zahrnuté vo finančnom rámci. 
Zohľadnia sa tiež nové prvky, ktoré sa objavili po zostavení počiatočného finančného rámca a 
ktoré môžu mať pravdepodobne významný a dlhodobý finančný vplyv na rozpočet Európskej 
únie.

B. Pokiaľ ide o povinné výdavky, Komisia pri predložení svojho predbežného návrhu rozpočtu 
určí:

a) rozpočtové prostriedky súvisiace s novými alebo plánovanými právnymi predpismi;
b) rozpočtové prostriedky vyplývajúce z uplatňovania právnych predpisov platných v čase, 

keď bol prijímaný predchádzajúci rozpočet.
Komisia dôkladne odhadne finančné dôsledky záväzkov Spoločenstva, ktoré vyplývajú z 
týchto pravidiel. V prípade potreby bude aktualizovať svoje odhady v priebehu rozpočtového 
postupu. Komisia dá k dispozícii rozpočtovému orgánu všetky oprávnené dôvody, ktoré od 
nej môže žiadať.

Pokiaľ to Komisia považuje za potrebné, môže predložiť obom zložkám rozpočtového orgánu 
ad hoc pozmeňujúci návrh s cieľom aktualizovať údaje, na ktorých je založený odhad 
poľnohospodárskych výdavkov v predbežnom návrhu rozpočtu a/alebo na základe najnovších 
dostupných informácií o dohodách o rybolove, ktoré sú platné k 1. januáru daného 
rozpočtového roka, opraviť sumy a ich rozčlenenie medzi rozpočtovými prostriedkami 
zahrnutými do prevádzkových položiek pre medzinárodné dohody o rybolove a tými, ktoré 
boli zahrnuté do rezervy.
Tento pozmeňujúci návrh sa musí odoslať rozpočtovému orgánu do konca októbra.
Ak je predložený Rade neskôr ako mesiac pred prvým čítaním v Európskom parlamente, 
Rada spravidla posúdi ad hoc pozmeňujúci návrh v druhom čítaní návrhu rozpočtu.
Pred druhým čítaním rozpočtu v Rade sa v dôsledku toho obe zložky rozpočtového orgánu 
budú snažiť splniť podmienky potrebné na to, aby bol pozmeňujúci návrh prijatý v jedinom 
čítaní každou z dotknutých inštitúcií.

C. 1. Zmierovací postup je stanovený pre všetky výdavky.
2. Cieľom zmierovacieho postupu je:

a) pokračovať v diskusii o všeobecnom vývoji výdavkov a v tomto rámci o celkovej 
predstave rozpočtu na nasledujúci rok s ohľadom na predbežný návrh rozpočtu 
Komisie;

b) zabezpečiť dohodu medzi oboma zložkami rozpočtového orgánu o:
- rozpočtových prostriedkoch uvedených v časti B písm. a) a b) vrátane tých, 

ktoré sú navrhované v ad hoc pozmeňujúcom návrhu uvedenom v časti B;
- sumách, ktoré majú byť zahrnuté do rozpočtu pre nepovinné výdavky v súlade 

s bodom 40 tejto dohody; a
- najmä o otázkach, pri ktorých sa v tejto dohode uvádza odkaz na tento postup.
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3. Postup sa začne zasadnutím trialógu, ktoré sa zvolá včas s cieľom umožniť inštitúciám 
dosiahnuť dohodu najneskôr k dátumu stanovenému Radou pre zostavenie svojho návrhu 
rozpočtu.

Výsledky trialógu budú predmetom zmierovacieho postupu medzi Radou a delegáciou 
Európskeho parlamentu za účasti Komisie.

Ak sa počas trialógu nerozhodne inak, uskutoční sa zmierovacie stretnutie pri tradičnom 
stretnutí tých istých účastníkov v deň, stanovený Radou pre zostavenie návrhu rozpočtu.

4. Pred prvým čítaním v Európskom parlamente sa môže v prípade potreby uskutočniť nové 
zasadnutie trialógu ohľadom písomného návrhu Komisie alebo písomnej žiadosti predsedu 
Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet alebo predsedu Rady (rozpočtové otázky). 
Rozhodnutie o uskutočnení tohto trialógu prijmú medzi sebou inštitúcie po prijatí návrhu 
rozpočtu Rady a pred hlasovaním o návrhoch na zmenu a doplnenie v prvom čítaní Výborom 
Európskeho parlamentu pre rozpočet.

5. Inštitúcie budú pokračovať v zmierovacom postupe po prvom čítaní rozpočtu v oboch 
zložkách rozpočtového orgánu, aby dosiahli dohodu o povinných a nepovinných výdavkoch a 
najmä, aby diskutovali o ad hoc pozmeňujúcom návrhu uvedenom v časti B.
Na tento účel sa po prvom čítaní v Európskom parlamente zvolá zasadnutie trialógu.

Výsledky trialógu sa prediskutujú na druhom zmierovacom stretnutí, ktoré sa uskutoční v deň 
druhého čítania v Rade.

V prípade potreby budú inštitúcie pokračovať v diskusii o nepovinných výdavkoch po 
druhom čítaní v Rade.

6. Na tomto zasadnutí trialógu bude delegácie inštitúcií viesť predseda Rady (rozpočtové 
otázky), predseda Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet a člen Komisie, ktorý je 
zodpovedný za rozpočet.

7. Každá zložka rozpočtového orgánu podnikne všetky kroky potrebné na zabezpečenie toho, 
aby sa výsledky, ktoré sa dosiahli v zmierovacom postupe, dodržiavali počas bežného 
rozpočtového postupu.

D. Aby Komisia mohla zhodnotiť v náležitom čase vykonateľnosť zmien a doplnení, ktoré 
plánuje rozpočtový orgán, ktoré zriaďujú nové prípravné akcie/pilotné projekty, alebo 
predlžujú trvanie existujúcich, obe zložky rozpočtového orgánu informujú do polovice júna
Komisiu o svojich zámeroch v tejto oblasti, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na 
zmierovacom stretnutí prvého čítania v Rade. Ďalšie kroky zmierovacieho postupu uvedené 
v časti C sa uplatňujú tiež, ako aj ustanovenia o vykonateľnosti uvedené v bode 36 tejto 
dohody.

Okrem toho súhlasia inštitúcie s obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na 
pilotné plány na 40 miliónov EUR v každom rozpočtovom roku. Taktiež súhlasia s 
obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie v každom 
rozpočtovom roku na 50 miliónov EUR a celkovej sumy rozpočtových prostriedkov skutočne 
viazaných na prípravné akcie na 100 miliónov EUR.

_______________
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PRÍLOHA III
TRIEDENIE VÝDAVKOV

OKRUH 1 Trvalo udržateľný rast

1A Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť
Nepovinné 
výdavky
(DNO)

1B Kohézia pre rast a zamestnanosť DNO
OKRUH 2 Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov DNO

Okrem:
- výdavkov spoločnej poľnohospodárskej politiky 

týkajúcej sa trhových opatrení a priamej pomoci, 
vrátane trhových opatrení pre rybolov a dohôd o 
rybolove uzatvorených s tretími stranami

Povinné 
výdavky

(DO)

OKRUH 3 Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť DNO
3A Sloboda, bezpezpečnosť a spravodlivosť DNO
3B Občianstvo DNO

OKRUH 4 EÚ ako globálny aktér DNO
Okrem:

- výdavkov vyplývajúcich z medzinárodných 
dohôd, ktoré Európska únia uzavrela s tretími 
krajinami

DO

- príspevkov medzinárodným organizáciám alebo 
inštitúciám DO

- príspevkov na zabezpečenie fondu na zaručenie 
úverov DO

OKRUH 5 Administratíva DNO
Okrem: 

- dôchodkov a odchodného DO
- príspevkov a rôznych náhrad za ukončenie 

služobného pomeru DO

- právnych výdavkov DO
- odškodného DO

OKRUH 6 Kompenzácie DO

--------------------------
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PRÍLOHA IV
FINANCOVANIE VÝDAVKOV VYPLÝVAJÚCICH Z DOHÔD O RYBOLOVE

A. Výdavky týkajúce sa dohôd o rybolove sa financujú z dvoch položiek patriacich do oblasti 
politiky rybného hospodárstva (podľa odkazu na činnosť založenú na nomenklatúre 
rozpočtu):

a) medzinárodné dohody o rybolove (11 03 01);
b) príspevky medzinárodným organizáciám (11 03 02).
Všetky sumy týkajúce sa dohôd a protokolov, ktoré sú platné 1. januára daného roka, sa 
zahrnú do okruhu 11 03 01. Sumy týkajúce sa všetkých nových alebo obnoviteľných dohôd, 
ktoré nadobúdajú platnosť po 1. januári daného roka, budú pridelené do okruhu 31 02 41 02 –
Rezervy/Diferencované rozpočtové prostriedky (povinné výdavky).

B. Na návrh Komisie sa Európsky parlament a Rada budú snažiť dohodnúť v zmierovacom 
postupe uvedenom v prílohe II časť C na sume, ktorá má byť zahrnutá do rozpočtových 
kapitol a do rezervy.

C. Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne informovať o príprave a 
priebehu rokovaní vrátane vplyvov na rozpočet.

V priebehu legislatívneho konania, ktoré sa týka dohôd o rybolove, sa inštitúcie zaväzujú, že 
vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky postupy prebehli čo najrýchlejšie.
Ak sa preukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa dohôd o rybolove (vrátane rezervy) sú 
nedostatočné, Komisia poskytne rozpočtovému orgánu potrebné informácie na výmenu 
názorov formou trialógu, prípadne zjednodušeného, o príčinách tejto situácie a o opatreniach, 
ktoré sa môžu prijať podľa ustanovených postupov. V prípade potreby Komisia navrhne 
vhodné opatrenia.

Komisia štvrťročne predkladá rozpočtovému orgánu podrobné informácie o vykonávaní 
platných dohôd a finančných prognóz na zostávajúcu časť roka.

_______________
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VYHLÁSENIA

1. VYHLÁSENIE KOMISIE K HODNOTENIU FUNGOVANIA 
MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY

V súvislosti s bodom 7 medziinštitucionálnej dohody Komisia do konca roka 2009 pripraví 
správu o fungovaní medziinštitucionálnej dohody s prípadnými príslušnými návrhmi.

2. VYHLÁSENIE K BODU 27 MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY
V rámci ročného rozpočtového postupu Komisia informuje rozpočtový orgán o sume, ktorá je 
k dispozícii pre nástroj flexibility uvedený v bode 27 medziinštitucionálnej dohody.

Akékoľvek rozhodnutie o mobilizácii nástroja flexibility v hodnote presahujúcej 200 miliónov 
EUR vyžaduje rozhodnutie o presunutí.

3. VYHLÁSENIE K PRESKÚMANIU FINANČNÉHO RÁMCA
1. V súlade so závermi Európskej rady bola Komisia vyzvaná, aby uskutočnila úplné, 

širokospektrálne preskúmanie všetkých aspektov výdavkov Európskej únie, vrátane 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, a zdrojov vrátane rabatu v prospech Spojeného 
kráľovstva a aby v roku 2008/9 podala správu. Toto preskúmanie by malo byť 
sprevádzané hodnotením fungovania medziinštitucionálnej dohody. Európsky parlament 
sa na tomto preskúmaní bude podieľať vo všetkých fázach postupu na základe týchto 
ustanovení:
- počas kontrolnej fázy nasledujúcej po predložení výsledkov preskúmania 

Komisiou, sa zaistí, že prebehnú potrebné rokovania s Európskym parlamentom 
na základe bežného politického dialógu medzi inštitúciami a že sa pozícia 
Európskeho parlamentu riadne zohľadní;

- v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2005 môže Európska rada 
„prijímať rozhodnutia ku všetkým oblastiam spadajúcich do preskúmania“. 
Európsky parlament bude súčasťou všetkých formálnych následných krokov v 
súlade s príslušnými postupmi, pričom sa riadne dodržia všetky jeho ustanovené 
práva.

2. Ako súčasť konzultačného a pripomienkového konania vedúceho k preskúmaniu sa 
Komisia zaväzuje využiť dôkladnú výmenu názorov s Európskym parlamentom pri 
analyzovaní situácie. Komisia taktiež berie na vedomie zámer Európskeho parlamentu 
zvolať konferenciu na preskúmanie systému vlastných zdrojov, na ktorej sa zúčastní 
Európsky parlament a národné parlamenty. Závery každej takejto konferencie bude 
považovať za príspevok v rámci uvedeného konzultačného konania. Má sa za to, že 
návrhy Komisie sa budú predkladať výlučne na jej vlastnú zodpovednosť.

4. VYHLÁSENIE K DEMOKRATICKEJ KONTROLE A SÚDRŽNOSTI VONKAJŠÍCH 
AKCIÍ
Európsky parlament, Rada a Komisia uznávajú potrebu racionalizácie rôznych nástrojov 
vonkajších akcií. Súhlasia, že takáto racionalizácia nástrojov by popri zlepšení súdržnosti a 
reakcieschopnosti akcií Európskej únie nemala ovplyvniť právomoci legislatívneho orgánu –
najmä jeho politickej kontroly nad strategickými rozhodnutiami – ani rozpočtového orgánu. 

Znenie príslušných právnych predpisov by malo zohľadňovať tieto zásady a podľa potreby 
zahŕňať potrebný politický obsah a indikatívne rozčlenenie zdrojov a v prípade potreby aj 
doložku o preskúmaní zameranú na hodnotenie vykonávania nariadenia najneskôr po troch 
rokoch.
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V rámci základných legislatívnych aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe, bude 
Komisia systematicky informovať Európsky parlament a Radu a bude s nimi konzultovať 
príslušné otázky formou zasielania návrhov strategických správ zameraných na krajiny, 
regióny a tematické oblasti.
Ak Rada počas obdobia zahrnutého v medziinštitucionálnej dohode rozhodne o presune 
potenciálnych kandidátov na predvstupovú pozíciu, Komisia preverí a oznámi Európskemu 
parlamentu a Rade indikatívny viacročný rámec podľa článku 4 nariadenia o nástroji 
predvstupovej pomoci (NPP), aby sa mohli zohľadniť požadované výdavky vyplývajúce z 
takéhoto presunu.
V predbežnom návrhu rozpočtu Komisia uvedie nomenklatúru, ktorá zabezpečí výsostné 
právo rozpočtového orgánu na vonkajšie akcie.

5. VYHLÁSENIE KOMISIE K DEMOKRATICKEJ KONTROLE A SÚDRŽNOSTI 
VONKAJŠÍCH AKCIÍ
Komisia sa zaväzuje nadviazať s Európskym parlamentom pravidelný dialóg o obsahu 
návrhov strategických správ zameraných na krajiny, regióny a tematické oblasti a pri 
zavádzaní stratégií riadne zohľadňovať pozíciu Európskeho parlamentu.
Tento dialóg bude zahŕňať diskusiu o presune potenciálnych kandidátov na predvstupovú 
pozíciu počas obdobia zahrnutého v medziinštitucionálnej dohode.

6. VYHLÁSENIE K REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH

V rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách sa inštitúcie zaväzujú, že zlepšia 
plnenie rozpočtu, ako aj prehľadnosť a prínosy financovania Spoločenstva vo vzťahu k 
občanom bez toho, aby sa spochybnil pokrok dosiahnutý prepracovaním nariadenia o 
rozpočtových pravidlách v roku 2002. V poslednej fáze rokovaní o revízii nariadenia o 
rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacích pravidiel sa tiež pokúsia, pokiaľ je to možné, 
dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi ochranou finančných záujmov, zásadou primeranosti 
administratívnych nákladov a postupmi prispôsobenými adresátom.
Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uskutoční na základe zmeneného návrhu 
Komisie v súlade so zmierovacím postupom ustanoveným spoločným vyhlásením 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 4. marca 1975, v podobnom duchu, v akom bolo 
možné dosiahnuť dohodu v roku 2002. Inštitúcie sa tiež budú snažiť o úzku a konštruktívnu 
medziinštitucionálnu spoluprácu zameranú na rýchle prijatie vykonávacích pravidiel s cieľom 
zjednodušiť postupy financovania, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany finančných 
záujmov Spoločenstva.
Európsky parlament a Rada sú pevne odhodlaní ukončiť rokovania o nariadení o 
rozpočtových pravidlách tak, aby mohlo nadobudnúť účinnosť, pokiaľ to bude možné, k 1. 
januáru 2007.

7. VYHLÁSENIE KOMISIE K REVÍZII NARIADENIA O ROZPOČTOVÝCH 
PRAVIDLÁCH
V rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Komisia zaväzuje:

- informovať Európsky parlament a Radu, či v návrhu právneho aktu považuje za 
potrebné odchýliť sa od ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách, a 
uviesť pre to konkrétne dôvody;
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- zabezpečiť, aby sa v súvislosti s dôležitými legislatívnymi návrhmi a ich vecnými 
zmenami a doplneniami vykonávalo pravidelné hodnotenie vplyvu na legislatívu, 
pričom sa riadne zohľadnia zásady subsidiarity a proporcionality.

8. VYHLÁSENIE K NOVÝM FINANČNÝM NÁSTROJOM
Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu a Európsku investičnú banku (EIB), aby v 
oblastiach patriacich do ich právomoci predložili návrhy:
- v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2005 navýšiť zdroje EIB na úvery a 

záruky v oblasti výskumu a vývoja až do výšky 10 miliárd EUR na obdobie rokov 
2007 – 2013, s príspevkom EIB až 1 miliardy EUR z rezerv na financovanie rozdelenia 
rizika;

- posilniť nástroje v prospech transeurópskych sietí (TEN) a malých a stredných 
podnikov až do približnej hodnoty úverov v sume 20 miliárd EUR a záruk v sume 30 
miliárd EUR, s príspevkom EIB až 0,5 miliardy EUR z rezerv (TEN) a až 1 miliardy 
EUR (hospodárska súťaž a inovácie).

9. VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K DOBROVOĽNEJ ÚPRAVE
Európsky parlament berie na vedomie závery Európskej rady z decembra 2005 o dobrovoľnej 
úprave z výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na rozvoj vidieka maximálne v hodnote 20 % a znížení výdavkov súvisiacich s 
trhom. Ak sú modality tejto úpravy ustanovené v príslušných právnych aktoch, Európsky 
parlament zhodnotí vykonateľnosť týchto ustanovení vo vzťahu k zásadám Európskej únie, 
ako sú pravidlá hospodárskej súťaže a iné; Európsky parlament si v súčasnosti vyhradzuje 
právo na svoju pozíciu k výsledku tohto postupu. V kontexte preskúmania v rokoch 2008 –
2009 považuje za užitočné zhodnotiť otázku spolufinancovania poľnohospodárstva.

10. VYHLÁSENIE KOMISIE K DOBROVOĽNEJ ÚPRAVE
Komisia berie na vedomie bod 62 záverov Európskej rady z decembra 2005, na základe 
ktorého môžu členské štáty previesť dodatočné sumy z výdavkov súvisiacich s trhom a 
priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej politiky do rozvoja vidieka maximálne v 
hodnote 20 % súm nahromadených z výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb.

Komisia sa pri ustanovení modalít tejto úpravy v príslušných právnych aktoch bude usilovať o 
umožnenie dobrovoľnej úpravy, pričom vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila, že 
takýto mechanizmus čo najvernejšie odráža základné pravidlá upravujúce politiku rozvoja 
vidieka.

11. VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K NATURA 2000
Európsky parlament vyjadruje svoje obavy súvisiace so závermi Európskej rady z decembra
2005 o znížení výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb spoločnej poľnohospodárskej 
politiky a jeho dôsledkoch na spolufinancovanie Natura 2000 Spoločenstvom. Vyzýva 
Komisiu, aby zhodnotila dôsledky týchto ustanovení skôr, ako predloží nové návrhy. 
Domnieva sa, že by integrácia Natura 2000 do štrukturálnych fondov a rozvoja vidieka mala 
mať primeranú prioritu. Ako súčasť legislatívneho orgánu si v súčasnosti vyhradzuje právo na 
svoju pozíciu k výsledku tohto postupu.

12. VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K SÚKROMNÉMU 
SPOLUFINANCOVANIU A DPH V RÁMCI KOHÉZIE PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ



PE423.766v01-00 206/361 DV\779820SK.doc

SK

Európsky parlament berie na vedomie záver Európskej rady z decembra 2005 o uplatnení 
pravidla automatického uvoľnenia viazanosti n + 3 na prechodnom základe; Európsky 
parlament vyzýva Komisiu, aby pri ustanovovaní modalít uplatňovania tohto pravidla v 
príslušných právnych aktoch zabezpečila spoločné pravidlá súkromného spolufinancovania a 
DPH v rámci kohézie pre rast a zamestnanosť.

13. VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K FINANCOVANIU PRIESTORU 
SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI
Európsky parlament sa domnieva, že Komisia by pri predkladaní predbežného návrhu 
rozpočtu mala uskutočniť dôkladný odhad plánovaných činností v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti a že financovanie týchto činností by sa malo prediskutovať v 
rámci postupov ustanovených v prílohe II medziinštitucionálnej dohody.

_______________
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu zmeny 
medziinštitucionálnej dohody zo 17 mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2008/2320(ACI)) -
Správa Jo Leinena (Dočasné vydanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 a najmä na jej 
bod 25,

– so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení (KOM(2008)0834), ktorý predložila Komisia,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet o návrhu zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení2,

– so zreteľom na články 120 ods. 1 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0509/2008),

A. keďže Výbor pre rozpočet odporúča schválenie navrhovanej zmeny a doplnenia uvedenej 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006,

B. keďže navrhovaná zmena a doplnenie nedáva žiadny podnet na znepokojenie v súvislosti so 
zmluvami a rokovacím poriadkom Parlamentu,

1. schvaľuje zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení 
(2007 – 2013), ktorá je pripojená k tomuto rozhodnutiu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a prílohu na vedomie Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2008)0618.
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PRÍLOHA

Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Komisia,

keďže:

(1) Nedávny vývoj cien potravín a komodít vyvolal obavy, najmä pokiaľ ide o jeho dosahna 
rozvojové krajiny. Komisia navrhla vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast 
cien potravín v rozvojových krajinách1 a na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 sa 
obe zložky rozpočtového orgánu dohodli, že poskytnú časť finančných prostriedkov pre 
tento nástroj z rezervy núdzovej pomoci.

(2) Vzhľadom na to, že zostávajúca suma rezervy núdzovej pomoci na rok 2008 nie je
dostatočná na pokrytie potrieb potravinového nástroja, je potrebné túto rezervu zvýšiť, aby 
umožňovala prispieť k financovaniu potravinového nástroja.

(3) S cieľom riešiť túto výnimočnú situáciu je potrebné zvýšiť rezervu núdzovej pomoci na 
479,218 mil. EUR v bežných cenách, výlučne a výnimočne pre rok 2008.

(4) Bod 25 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom
hospodárení by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

SA DOHODLI TAKTO:

v bode 25 sa do prvého pododseku pridá táto veta: 

„Táto suma sa pre rok 2008 výnimočne zvýši na 479,218 mil. EUR v bežných cenách.“

V Štrasburgu 18. decembra 2008.

Za Európsky parlament Za Radu Za Komisiiu
predseda predseda predseda

                                               
1 KOM(2008) 0450 - 2008/0149(COD).
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006 o inštitucionálnych aspektoch 
schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty (2006/2226(INI)) - Správa Alexandra
Stubba

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v júni 1993 v Kodani, 
v decembri 1995 v Madride, v decembri 1997 v Luxemburgu, v júni 2003 v Solúne a v 
decembri 2004, v júni 2005 a v júni 2006 v Bruseli,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na strategický dokument Komisie o rozšírení 2005 (KOM(2005)0561),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu1 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2005 o začatí rokovaní s Tureckom2 ,

– so zreteľom na rámec rokovaní s Tureckom a Chorvátskom, ktorý Rada prijala 3. októbra 2005,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a rámec 
hodnotenia diskusie o Európskej únii3 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o strategickom dokumente o rozšírení 
2005(4),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2006 o ďalších krokoch v období reflexie a analýza 
budúcnosti Európy5 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý dosiahlo Turecko na 
ceste k pristúpeniu6 ,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0393/2006), 

A. keďže Európska rada z 19. a 20. júna 2003 ponúkla krajinám západného Balkánu jasnú 
európsku perspektívu s konečným cieľom členstva v EÚ (Solúnska agenda),

B. keďže Európska rada zo 16. a 17. júna 2005 znovu potvrdila svoj záväzok úplne realizovať 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
4 Prijaté texty, P6_TA(2006)0096.
5 Prijaté texty, P6_TA(2006)0263.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0381.
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Solúnsku agendu a Európska rada z 15. a 16. júna 2006 potvrdila zámer dodržať existujúce 
záväzky voči krajinám juhovýchodnej Európy (Turecku a Chorvátsku, krajinám, s ktorými 
prebiehajú rokovania o pristúpení, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko ako 
kandidátskej krajine a krajinám západného Balkánu ako možným kandidátskym krajinám) 
týkajúce sa rozšírenia a súčasne zdôraznila, že je potrebné zabezpečiť schopnosť EÚ fungovať 
po rozšírení politicky, finančne a inštitucionálne,

C. keďže Rada 3. októbra 2005 oficiálne začala prístupové rokovania s Tureckom a Chorvátskom,

D. keďže Európska rada z 15. a 16. decembra 2005 udelila štatút kandidátskej krajiny Bývalej 
juhoslovanskej republike Macedónsko,

E. keďže splnenie všetkých kodanských kritérií predstavuje od roku 1993 základ pre pristúpenie k 
EÚ a zostane ním pre všetky budúce pristúpenia,

F. keďže kodanské kritériá uvádzajú ako dôležitú aj schopnosť EÚ prijať nových členov a súčasne 
udržať tempo európskej integrácie,

G. keďže v súvislosti s rozšírením po pristúpení Bulharska a Rumunska sa vo zvýšenej miere 
diskutuje o inštitucionálnej schopnosti EÚ integrovať nové členské štáty,

H. keďže v uvedenom uznesení o strategickom dokumente o rozšírení z roku 2005 Európsky 
parlament požiadal Komisiu, aby do konca roku 2006 predložila správu, v ktorej určí zásady, na 
ktorých spočíva absorpčná schopnosť EÚ,

I. keďže Európska rada z 15. a 16. júna 2006 rozhodla, že tempo rozširovania musí brať do úvahy 
absorpčnú kapacitu EÚ a rozhodla sa uskutočniť v decembri toho istého roku diskusiu „o 
všetkých aspektoch ďalšieho rozširovania vrátane schopnosti EÚ prijať nových členov a ďalších 
spôsoboch zlepšovania kvality procesu rozširovania na základe doteraz získaných pozitívnych 
skúseností“, a to na základe správy „o všetkých relevantných aspektoch týkajúcich sa 
absorpčnej kapacity EÚ“, ktorú Komisia predloží spolu s výročnou správou o rozšírení a 
predvstupovom procese,

J. keďže podľa Európskej rady by sa táto správa mala zamerať aj na súčasné a budúce vnímanie 
rozširovania občanmi a zohľadní potrebu uspokojivo vysvetliť občanom EÚ proces 
rozširovania,

K. keďže Európska rada zo 16. a 17. decembra 2004 v Bruseli skonštatovala, že „ešte nezačaté 
prístupové rokovania s kandidátskymi krajinami, ktorých pristúpenie by mohlo spôsobiť značné 
finančné náklady, sa môžu ukončiť až po vypracovaní finančného rámca na obdobie od roku 
2014 a prípadných finančných reforiem“,

L. keďže pojem integračná schopnosť zahŕňa úlohu prispôsobiť EÚ tak, aby mohla pojať nových 
členov; táto úloha je zatiaľ nedoriešená, najmä po tom, čo Francúzsko aj Holandsko zamietlo 
Zmluvu o ústave pre Európu, keďže táto zmluva by EÚ umožnila účinné a demokratické 
fungovanie, pričom je stále potrebné vyriešiť otázku finančných zdrojov,

M. keďže prebieha diskusia o tzv. absorpčnej kapacite EÚ v kontexte budúcich rozširovaní,

N. keďže predseda Komisie vyhlásil pred Európskym parlamentom, že sa domnieva, že každému 
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budúcemu rozšíreniu musí predchádzať inštitucionálna dohoda, a vyjadril nádej, že takúto 
inštitucionálnu dohodu, ako ju ustanovila Európska rada z 15. a 16. júna 2006, bude možno 
dosiahnuť do konca roku 2008, čím sa EÚ umožní dodržiavať svoje záväzky voči krajinám, s 
ktorými prebiehajú rokovania o pristúpení, a ktorým sa otvára perspektíva pristúpenia,

O. keďže inštitucionálna dohoda je prvou a najdôležitejšou podmienkou na udržanie tempa 
európskej integrácie, ako to poznamenali šéfovia štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady v 
roku 1993 v Kodani,

1. zdôrazňuje, že rozširovania majú tendenciu posilňovať EÚ, upevniť jej hospodársky rast, 
potvrdiť jej úlohu vo svete a podnecovať rozvoj nových politík EÚ;

2. pripomína, že pojem absorpčná kapacita sa po prvýkrát formálne objavil v roku 1993, keď 
Európska rada v Kodani dospela k názoru, že okrem politických a hospodárskych kritérií, ktoré 
musia kandidátske krajiny splniť pred svojím vstupom do EÚ, predstavuje aj „schopnosť EÚ 
prijať nových členov a súčasne udržať tempo európskej integrácie“ taktiež „dôležitý prvok 
všeobecného záujmu tak EÚ, ako aj kandidátskych krajín“;

3. pripomína, že hoci každé rozšírenie EÚ prinieslo zmeny v jej inštitucionálnom, politickom a 
finančnom rámci, neboli tieto zmeny dostatočné na zachovanie efektívnosti rozhodovania EÚ;

4. domnieva sa, že pojem absorpčná kapacita nevyjadruje presne celú myšlienku, pretože EÚ 
svojich členov nijako neabsorbuje, a preto navrhuje, aby sa zmenil na integračnú schopnosť, 
ktorá lepšie odráža charakter členstva v EÚ; 

5. zdôrazňuje, že integračná schopnosť nepredstavuje nové kritérium pre kandidátske krajiny, ale 
predpoklad úspešného rozšírenia a prehĺbenia procesu európskej integrácie; zodpovednosť za 
zlepšenie integračnej schopnosti nenesú kandidátske krajiny, ale EÚ;

6. domnieva sa, že z pojmu integračná schopnosť vyplýva, že po rozšírení

- európske inštitúcie budú schopné riadne fungovať a prijímať rozhodnutia účinne a demokraticky 
podľa svojich postupov;

- EÚ bude mať dostatok finančných zdrojov na adekvátne financovanie svojej činnosti;

- EÚ dokáže úspešne rozvíjať svoju politiku a dosahovať stanovené ciele vo svojom politickom 
programe;

7. domnieva sa, že ak chce EÚ zabezpečiť svoju integračnú schopnosť, musí stanoviť rozsah 
a podstatu reforiem, ktoré treba uskutočniť pred akýmkoľvek ďalším pristúpením; z uvedeného 
hľadiska musí zhodnotiť základné stupne procesu rozširovania a vziať do úvahy možný vplyv 
nových členských štátov na jej inštitucionálnu, finančnú a rozhodovaciu schopnosť;

8. uznáva, že EÚ má v súčasnosti problémy dodržať svoje záväzky voči krajinám juhovýchodnej 
Európy, pretože jej inštitucionálna, finančná a politická štruktúra nie je vhodná na ďalšie 
rozšírenie a musí sa zdokonaliť;

Inštitucionálne aspekty integračnej schopnosti



PE423.766v01-00 212/361 DV\779820SK.doc

SK

9. zdôrazňuje, že pred ďalším rozširovaním EÚ v budúcnosti je potrebná reforma, ktorá jej umožní 
pracovať efektívnejšie, transparentnejšie a demokratickejšie; v tomto zmysle si každé ďalšie 
rozširovanie vyžiada nasledujúce inštitucionálne reformy:

a) prijatie nového systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ktorý prehĺbi schopnosť Rady 
dospieť k rozhodnutiu;

b) zásadné rozšírenie okruhu otázok, o ktorých sa bude rozhodovať kvalifikovanou väčšinou;

c) zásadné zvýšenie účasti Európskeho parlamentu na rovnakú pozíciu, akú má Rada, v 
rozpočtových a legislatívnych otázkach;

d) úprava systému rotujúceho predsedníctva Európskej rady a Rady;

e) vytvorenie funkcie ministra zahraničných vecí;

f) ďalšia úprava zloženia Komisie nad rámec, ktorý určuje Zmluva z Nice;

g) posilnenie postavenia predsedu Komisie a upevnenie jeho demokratickej legitimity na základe 
zvolenia Európskym parlamentom;

h) rozšírenie právomoci Súdneho dvora na všetky oblasti činností EÚ vrátane kontroly 
dodržiavania základných práv;

i) vytvorenie mechanizmu na zapojenie národných parlamentov do podrobného dohľadu nad 
činnosťou EÚ;

j) zlepšenie ustanovení o flexibilite ako reakcia na zvýšenú pravdepodobnosť, že nie všetky 
členské štáty budú ochotné či schopné súčasne napredovať v určitých politikách;

k) úprava postupu na zmenu a doplnenie zakladajúcich zmlúv s cieľom zjednodušiť ho, zefektívniť 
a prehĺbiť jeho demokratický charakter a transparentnosť;

l) potlačenie „pilierovej štruktúry“ a jej nahradenie jedným samostatným subjektom s jednotnou 
štruktúrou a charakterom právnickej osoby;

m) prijatie ustanovenia umožňujúceho členským štátom vystúpiť z EÚ;

n) jasné vymedzenie hodnôt, na ktorých je EÚ založená, ako aj jej cieľov;

o) jasné vymedzenie právomocí EÚ a zásad, ktorými sa riadi jej činnosť a jej vzťahy s členskými 
štátmi;

p) posilnenie transparentnosti rozhodovacieho procesu v EÚ, konkrétne prostredníctvom verejnej 
kontroly činnosti Rady, keď koná ako súčasť legislatívneho orgánu;

q) jasné vymedzenie a zjednodušenie nástrojov, prostredníctvom ktorých EÚ vykonáva svoje 
právomoci;
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Upozorňuje, že Zmluva o ústave už obsahuje všetky tieto reformy a že ich vstup do platnosti 
by umožnil riadne fungovanie rozšírenej EÚ a zabezpečil jej schopnosť prijímať rozhodnutia 
účinne a demokraticky;

Ďalšie príslušné aspekty integračnej schopnosti
10. poukazuje na to, že budúce rozšírenia EÚ si okrem potrebných inštitucionálnych reforiem 

vyžiadajú aj úpravy ďalších dôležitých aspektov jej štruktúry, napríklad:

a) prijatie Európskej charty základných práv Európskej únie a zlepšenie politík solidarity medzi 
členskými štátmi;

b) prehodnotenie finančného rámca, okrem iného aj systému financovania, s cieľom prispôsobiť ho 
novým potrebám rozšírenej EÚ, vychádzajúc z plného a ďalekosiahleho preskúmania 
finančného rámca na roky 2007 – 2013, ktorý sa už plánuje na roky 2008/2009 v súlade s 
uznesením Európskeho parlamentu o politických výzvach a rozpočtových prostriedkoch 
rozšírenej EÚ v rokoch 2007-2013 z 8. júna 20051 a s ustanoveniami Medziinštitucionálnej 
dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 20062;

c) nové vymedzenie niekoľkých politík, z ktorých niektoré vznikli pred 50 rokmi, s cieľom 
umožniť realizáciu Lisabonskej stratégie, posilniť jej schopnosť konať na medzinárodnej scéne 
a prispôsobiť ich novým výzvam, ktorým väčšia a rozmanitejšia EÚ čelí v globalizovanom 
svete;

d) upevnenie európskej susedskej politiky s cieľom poskytnúť vhodný nástroj na vybudovanie 
vzájomne výhodných vzťahov s tými európskymi krajinami, ktoré zatiaľ nemajú šancu vstúpiť 
do EÚ, keďže nespĺňajú podmienky pre členstvo, prípadne sa rozhodli nevstúpiť;

11. zdôrazňuje, že uvedené reformy musí sprevádzať úsilie o zvýšenie súhlasu verejnosti s 
rozšírením a pripomína zodpovednosť politických lídrov za objasňovanie cieľov a vzájomných 
výhod z rozšírenia a zjednocovania Európy verejnosti; podporuje Komisiu v jej snahách o 
využívanie rôznych prostriedkov šírenia politiky rozširovania EÚ a odbúravania mylných 
predstáv pomocou dôkazov, ako uvádza Komisia vo svojom hore uvedenom dokumente o 
rozšírení z roku 2005;

12. znovu opakuje, že akékoľvek rozhodnutie EÚ o prijatí nového členského štátu sa prijíma 
postupom s početnými zárukami, konkrétne jednomyseľným rozhodnutím všetkých členských 
štátov o začatí a ukončení prístupových rokovaní, súhlasom Európskeho parlamentu 
a ratifikáciou každej prístupovej dohody všetkými členskými štátmi;

13. upozorňuje, že podpísanie zmluvy o pristúpení vládami členských štátov v každom prípade 
znamená, že tieto vlády sa v plnej miere zaväzujú primerane konať tak, aby zabezpečili úspešné 
zavŕšenie procesu ratifikácie zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi každého štátu;

14. vyjadruje názor, že súhlas Európskeho parlamentu, ktorý sa vyžaduje na to, aby mohla Rada 
konať v zmysle článku 49 Zmluvy o Európskej únii o pristúpení nových členských štátov, by sa 
mal vzťahovať na rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní ako aj o ich ukončení;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 373.
2 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.



PE423.766v01-00 214/361 DV\779820SK.doc

SK

Závery
15. znovu potvrdzuje svoj záväzok týkajúci sa rozšírenia ako historickej príležitosti na zabezpečenie 

mieru, bezpečnosti, stability, demokracie a panstva práva, ako aj hospodárskeho rastu 
a prosperity v Európe; potvrdzuje svoje presvedčenie, že ak sa nemajú ohroziť ciele procesu 
európskej integrácie, rozšírenie musí byť sprevádzané prehĺbením EÚ;

16. zdôrazňuje, že EÚ musí byť schopná včas prispôsobiť svoju inštitucionálnu, finančnú a 
politickú štruktúru tak, aby sa vyhla neočakávaným odkladom pristúpenia kandidátskych krajín, 
pokiaľ sa už skonštatovalo, že spĺňajú všetky podmienky členstva;

17. opakuje, že Zmluva z Nice neposkytuje dostatočný základ pre ďalšie rozšírenia;

18. potvrdzuje svoju podporu Zmluve o ústave pre Európu, ktorá na jednej strane už ponúka 
riešenia pre väčšinu reforiem, ktoré EÚ potrebuje na splnenie svojich súčasných záväzkov 
ohľadne rozšírenia, a predstavuje hmotné vyjadrenie vzťahu medzi prehlbovaním a 
rozširovaním EÚ, a varuje, že akýkoľvek pokus o podporu iba čiastočnej realizácie ústavnej 
zmluvy by mohol ohroziť celkový kompromis, na ktorom spočíva;

19. berie na vedomie časový harmonogram hľadania východiska z ústavnej krízy najneskôr 
v druhom polroku 2008, ktorý vypracovala Európska rada z 15 a 16. júna 2006;

20. potvrdzuje svoje odhodlanie dospieť v EÚ k ústavnej dohode čo najrýchlejšie, a v každom 
prípade skôr, než budú občania EÚ voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 
tak, aby EÚ mohla dodržať svoj záväzok voči kandidátskym krajinám a bola schopná prijať ich 
ako nové členské štáty;

o
o o

21. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam 
členských štátov, parlamentom a vládam Turecka, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej 
republiky Macedónsko, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory, dočasným 
inštitúciám samosprávy Kosova a misii Organizácie Spojených národov v Kosove.

.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. marca 2006 o európskych politických stranách
(2005/2224(INI)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 12 ods. 2 
Charty základných práv Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok I-46 ods. 4 Zmluvy o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra
2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni1 , najmä na jeho článok 12 
(ďalej len „nariadenie“),

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka Európskeho parlamentu predsedníctvu z 
21. septembra 2005 o financovaní politických strán na európskej úrovni podľa článku 15 
rozhodnutia predsedníctva z 29. marca 2004 s vykonávacími ustanoveniami v súvislosti s týmto 
nariadením2 ,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-
0042/2006),

A. keďže ďalší rozvoj demokratickej EÚ blízkej občanom je predpokladom toho, aby občania 
odsúhlasili ďalšie kroky európskej integrácie a keďže uskutočňovanie európskej demokracie 
musí preto predstavovať najvyššiu prioritu,

B. keďže politické strany, vrátane európskych politických strán, sú rozhodujúcim prvkom pri 
budovaní politického priestoru v Európe, čo je na prospech demokracie na európskej úrovni,

C. keďže politické strany zohrávajú dôležitú úlohu pri podporovaní demokratických hodnôt ako 
sloboda, tolerancia, solidarita a rodová rovnosť,

D. keďže si hlbšie zamyslenie nad budúcnosťou Európy vyžaduje rozsiahly dialóg s občanmi a 
keďže je potrebné, aby pritom politické strany na európskej úrovni zohrávali kľúčovú úlohu,

E. keďže vo viacerých členských štátoch EÚ sú politické strany podporované pri plnení svojich 
úloh v oblasti šírenia politických informácií a tvorby verejnej mienky z verejných prostriedkov,

F. keďže sa blízke politické zoskupenia spojili do európskych politických strán a ich práca je 
podporovaná z prostriedkov Spoločenstva,

G. keďže verejné financovanie európskych politických strán na úrovni EÚ je založené na článku 
191 Zmluvy,

                                               
1 Ú. v. L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/AN. 2.
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H. keďže európske politické strany nesmú vytvárať rezervy tým, že nevyčerpajú príspevky alebo 
svoje vlastné zdroje; keďže, ak súvaha ukáže, že strany dosiahli pozitívny finančný výsledok 
(zisk), výška prebytku sa odráta od konečnej sumy príspevku,

I. keďže nariadenie tvorí prvý krok smerom k vytvoreniu právneho rámca pre európske politické 
strany,

J. keďže politické strany predniesli viacero požiadaviek v súvislosti s budúcou úpravou 
financovania strán na európskej úrovni1;

K. keďže generálny tajomník Európskeho parlamentu predložil správu o uplatňovaní nariadenia,

L. keďže cieľom ustanovenia o verejnom financovaní politických strán podľa nariadenia nie je 
sťažiť alebo dokonca znemožniť politickým stranám vytváranie rezerv zo svojich vlastných 
prostriedkov (dary, členské príspevky, odmeny za výkony) a keďže majú iba zakázané využiť 
finančné prostriedky z tejto pomoci na dosiahnutie prebytku na konci rozpočtového roka,

M. keďže európske politické strany rovnako ako iné ziskové lebo neziskové organizácie potrebujú 
pri stanovovaní dlhodobých plánov určitú minimálnu mieru istotu v oblasti finančného 
plánovania, a to najmä preto, že počas dlhšieho obdobia si musia plniť svoje záväzky voči 
zamestnancom, dodávateľom a zmluvným partnerom,

N. keďže podľa súčasných právnych úprav nedostávajú európske politické strany žiadne finančné 
záruky na dobu dlhšiu ako jeden rok; keďže príspevky, ktoré sa im poskytujú, sa stanovujú 
každý rok a úplne závisia od počtu strán, ktoré žiadajú o uznanie a od počtu poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorí sú ich členmi, keďže predmetné príspevky sa môžu z roka na rok 
dramaticky meniť, ak sa objavia nové politické strany alebo nastanú zmeny v počtoch poslancov 
Európskeho parlamentu za jednotlivé politické strany,

O. keďže nedávno požiadali o uznanie dve nové strany, ktoré Európskemu parlamentu predložili 
žiadosti o príspevky, v dôsledku čoho vzrástol počet politických strán z 8 na 10,

P. keďže súčasný stav spôsobuje, že strany sú do veľkej miery finančne závislé od Európskeho 
parlamentu, pretože svoje dlhodobé činnosti môžu financovať iba za predpokladu, že majú 
zabezpečenú finančnú pomoc z Európskeho parlamentu,

Q. keďže súčasný stav nevedie európske politické strany k tomu, aby mali riadne finančné 
hospodárenie, pretože neexistuje nijaký skutočný stimul na uplatňovanie zásad hospodárskej 
efektívnosti v rámci hospodárenia s výdavkami,

R. keďže európske politické strany sú povinné predložiť ročný rozpočet rozdelený do piatich 
kategórií; keďže túto rozpočtovú štruktúru stanovuje Európsky parlament,

S. keďže článok I. 3. 3 štandardnej dohody o poskytnutí príspevku medzi Európskym parlamentom 
a európskou politickou stranou2 stanovuje, že presun medzi rozpočtovými okruhmi neprevýši 

                                               
1 List predsedovi Európskeho parlamentu zo dňa 1. júna 2005, ktorý spoločne zaslali poslanci Hoyer, Nyrup, 

Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou a Ruttelli.
2 Príloha 2 k rozhodnutiu predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúceho pravidlá 

uplatňovania nariadenia (ES) č. 2004/2003 (Ú. v. EÚ C 155, 12.6.2004, s. 1)



PE423.766v01-00 218/361 DV\779820SK.doc

SK

20 % sumy každej kategórie,

T. keďže obmedzenia platné na presun prostriedkov medzi rozpočtovými okruhmi bránia 
politickým stranám meniť ich politické priority počas roka,

U. keďže európske politické strany môžu mať v súčasnosti právne postavenie, ktoré je založené na 
právnej subjektivite v krajine, kde majú sídlo, a keďže niektoré strany si zvolili právnu formu 
neziskového združenia podľa belgického práva a iné právnu formu medzinárodného 
neziskového združenia,

V. keďže sa však daňové zaobchádzanie s európskymi politickými stranami a európskymi 
inštitúciami naďalej výrazne líši,

W. keďže Európsky parlament bol na základe ustanovení nariadenia poverený uverejnením správy 
o uplatňovaní nariadenia, ktorá upozorní na prípadné zmeny,

Politické pozadie
1. poznamenáva, že medzi veľkým počtom občanov a európskymi inštitúciami je vákuum, čo 

vyplýva aj zo skutočnosti, že doteraz neexistuje v dostatočnej miere politická komunikácia a 
informovanie o európskej politike;

2. je presvedčený, že je potrebné, aby sa politické strany na európskej úrovni zbavili nálepky 
zastrešujúcich organizácií, pričom musia prejsť vývojom smerom k aktívnym aktérom v oblasti 
európskej politiky pôsobiacim na všetkých úrovniach spoločnosti, ktorí sa zasadia za aktívne 
zapojenie občanov nielen v súvislosti s európskymi voľbami, ale aj vo všetkých ostatných 
aspektoch európskeho politického života;

3. domnieva sa, že politické strany na európskej úrovni tvoria dôležitý prvok formovania a 
vyjadrovania názorov európskej verejnosti, bez ktorého nie je možný ďalší rozvoj EÚ;

4. zdôrazňuje, že je potrebné ísť nad rámec pravidiel financovania politických strán na európskej 
úrovni smerom k vytvoreniu skutočného európskeho štatútu strán, ktorý stanoví ich práva a 
povinnosti a ktorý im umožní na základe práva Spoločenstva získať právnu subjektivitu a v 
jednotlivých členských štátoch vyvíjať svoju činnosť; vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby 
posúdil otázku európskeho štatútu európskych politických strán z právneho a daňového hľadiska 
a v tejto veci vypracoval konkrétne návrhy;

5. nalieha na to, aby tento štatút zahŕňal ustanovenia o individuálnom členstve v stranách na 
európskej úrovni, ich riadení, menovaní kandidátov, voľbách a spôsoboch organizácie a 
podpore v súvislosti s kongresmi a zhromaždeniami strany;

Skúsenosti a návrhy na zlepšenie
6. žiada Komisiu, aby v súvislosti s úpravou nariadenia (ES) č. 2004/2003 preskúmala možnosť 

zaviesť pravidlá o financovaní politických strán na európskej úrovni z rozpočtu Spoločenstva, 
ktoré nie sú založené na koncepcii grantov v zmysle hlavy VI časť 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách; treba vziať do úvahy, že táto koncepcia nevyhovuje špecifickému charakteru 
politických strán;



DV\779820SK.doc 219/361 PE423.766v01-00

SK

7. berie na vedomie, že boli podané tri žaloby o zrušenie nariadenia, ktoré Súd prvého stupňa 
11. júla 2005 odmietol ako neprípustné, pričom voči jednému rozsudku bolo podané odvolanie;

8. víta skutočnosť, že od začiatku legislatívneho obdobia po voľbách do Európskeho parlamentu v 
júni 2004 došlo k ôsmym zlúčeniam politických strán z jednotlivých členských štátov a 
vytvoreniu politických skupín na európskej úrovni, ktorým je možné poskytnúť finančnú 
podporu na základe ustanovení tohto nariadenia;

9. konštatuje, že poskytovanie finančnej podpory pre rozpočtový rok 2004 vo výške 4,648 
miliónov EUR sa začalo 18. júna 2004 výzvou na podanie návrhov a bolo riadne uzatvorené 
rozhodnutím predsedníctva zo 6. júla 2005 o konečnom stanovení finančnej podpory;

10. s uspokojením konštatuje, že pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov, politické strany na 
európskej úrovni do veľkej miery berú do úvahy zásadu rovnakých príležitostí pre ženy 
a mužov, a odporúča im, aby zabezpečili vyváženejšie zastúpenie žien a mužov v zoznamoch a 
medzi zvolenými kandidátmi;

11. poukazuje na skutočnosť, že sa v rozpočte EÚ na rok 2005 vyčlenili prostriedky vo výške 8,4 
milióna EUR na financovanie politických strán, ktoré rozdelilo predsedníctvo na základe kľúču 
rozdelenia, stanoveného nariadením, medzi osem strán, ktoré predložili žiadosť o finančný 
príspevok;

12. uvedomuje si, že politickým stranám na európskej úrovni, ktorým sa na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu poskytuje technická podpora za odplatu, boli v roku 2004 vyúčtované 
náklady na sály, technikov a najmä tlmočnícke služby v celkovej výške 20 071 EUR;

13. domnieva sa, že na základe doterajších praktických skúseností pri zohľadnení rozpočtových 
usmernení je potrebné vykonať v systéme financovania tieto zmeny:

a) nariadenie upravuje len hlavné rysy postupu podania žiadosti; s cieľom vyhnúť sa zbytočnému 
zaťaženiu žiadateľov by mal tento postup prebiehať v dvoch stupňoch, pričom by sa najprv 
malo rozhodnúť o tom, či strana v zásade spĺňa predpoklady pre poskytnutie podpory, a až 
potom by sa mala stanoviť výška finančných prostriedkov;

b) načasovanie vyplácania finančných prostriedkov nie je optimálne prispôsobené spôsobu práce 
prijímateľov; malo by sa zmeniť tak, aby sa 80 % finančnej podpory vyplatilo po podpísaní 
dohody o financovaní a zvyšok sa doplatil po skončení rozpočtového roka na základe 
vyúčtovania, ktoré predloží prijímateľ;

c) s cieľom poskytnúť prijímateľom v rámci zásad rozpočtu, záväzne stanovených rozpočtovými 
pravidlami, väčšiu mieru istoty v oblasti finančného plánovania by sa mali predsedníctvo a 
Výbor pre rozpočet ako orgány, ktoré sa každoročne podieľajú na vypracovaní ročných návrhov 
rozpočtu, na začiatku legislatívneho obdobia dohodnúť na viacročnom finančnom plánovaní v 
súvislosti so základnou sumou pre každú stranu (15 % z celkového rozpočtu), ako aj s ohľadom 
na dodatočnú sumu na každého člena strany, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu, (85 % 
z celkového rozpočtu), ktoré bude v prípade založenia nových strán predpokladať určitú 
flexibilitu;

d) európskym politickým stranám sa musia vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia dlhodobé 
plánovanie v oblasti financií; je preto potrebné, aby na vytvorenie rezerv mohli využiť vlastné 
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finančné prostriedky, najmä prostriedky pochádzajúce z darov a členských príspevkov, ktoré 
presahujú predpísaný 25 % podiel výdavkov hradených z vlastných finančných prostriedkov;

e) v rámci v súčasnosti prebiehajúceho postupu preskúmania rozpočtových pravidiel alebo 
prostredníctvom zmeny nariadenia je potrebné dosiahnuť obmedzenú výnimku, ktorá umožní, 
aby sa 25 % finančných prostriedkov vymedzených pre daný rozpočtový rok dalo použiť aj v 
prvom štvrťroku nasledujúceho rozpočtového roku;

f) striktné rozdelenie finančných prostriedkov do piatich kategórií a obmedzenie presunu 
finančných prostriedkov medzi týmito kategóriami nezodpovedá potrebám európskych strán; 
dohoda o financovaní by sa preto mala upraviť tak, aby bol možný presun vyššej sumy 
finančných prostriedkov medzi jednotlivými kategóriami, a to za predpokladu, že 
administratívna záťaž spojená s týmto postupom bude čo najnižšia;

g) okrem toho by mala existovať možnosť, aby strany mohli ročný program práce, ktorý musia 
predkladať, využívať pružne v takom rozsahu, ktorý im umožní v rámci svojej politickej práce 
primerane reagovať na nepredvídané udalosti;

h) v záujme účinného priebehu financovania by sa mala lehota na podávanie záverečných správ 
strán predĺžiť do 15. mája nasledujúceho roku;

i) zdá sa, že na dosiahnutie cieľa, ktorým je posilniť európske politické strany ako prvky európskej 
demokracie, a s ohľadom na rastúce požiadavky na ich politickú prácu, ktoré súvisia s 
rozšírením, je žiaduce primerané zvýšenie finančnej podpory politických strán;

14. považuje za vhodné, aby sa v období úvah nad budúcnosťou EÚ diskutovalo okrem iného o 
týchto otázkach:

a) akou formou možno podporiť európske politické nadácie s cieľom doplniť informačnú a 
vzdelávaciu prácu európskych politických strán? Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby v 
súvislosti s touto otázkou predložila návrhy;

b) akým spôsobom je možné zostaviť európske zoznamy európskych strán v súvislosti s voľbami 
do Európskeho parlamentu, aby to prispelo k vytvoreniu európskej politickej verejnosti?

c) akú úlohu môžu európske politické strany zohrávať pri ľudových hlasovaniach o európskych 
témach, vo voľbách do Európskeho parlamentu a pri voľbe predsedu Komisie?

d) akým spôsobom možno podporiť a posilniť úlohu európskych politických organizácií mládeže, 
ktoré tvoria neodmysliteľný nástroj rastu a budovania európskeho povedomia, ako aj 
formovania identity mladých generácií? Európsky parlament odporúča založenie internej 
pracovnej skupiny so zástupcami príslušných výborov, európskych politických strán 
a európskych politických organizácií mládeže, ktorí do jedného roka podajú predsedníctvu 
správu o úlohe európskych politických organizácií mládeže a o najlepšom spôsobe, ako ich 
podporovať teraz i v budúcom štatúte;

o
o o

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii..
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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o 
štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (2007/0130(COD)) - Správa Jo 
Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0364),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 191 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0202/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre 
kontrolu rozpočtu (A6-0412/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva svoje predsedníctvo, aby preskúmalo, akým spôsobom môže byť politickej strane na 
európskej úrovni udelené prechodné obdobie v trvaní troch mesiacov s cieľom obnoviť jej členstvo, 
ak počas rozpočtového roka jej členstvo kleslo pod úroveň minimálnych požiadaviek nariadenia v 
znení jeho zmien a doplnení;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, 
alebo ho nahradiť iným textom;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
1. .
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PRÍLOHA

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č 1524/2007
z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní 

politických strán na európskej úrovni

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 191,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy1,

keďže:

(1) V článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/20032 sa uvádza, že 
Európsky parlament má uverejniť správu o uplatňovaní uvedeného nariadenia vrátane 
prípadných potrebných zmien a doplnení systému financovania.

(2) Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. marca 2006 o európskych politických 
stranách3 dospel na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti nariadenia v 
roku 2004 k záveru, že nariadenie (ES) č. 2004/2003 by sa malo z pohľadu viacerých bodov 
vylepšiť, pričom základným cieľom by malo byť zlepšenie situácie týkajúcej sa 
financovania týchto politických strán a k nim pridružených nadácií.

(3) Mali by sa stanoviť ustanovenia o poskytovaní finančnej podpory pre politické nadácie na 
európskej úrovni, keďže politické nadácie na európskej úrovni pridružené k politickým 
stranám na európskej úrovni môžu prostredníctvom svojej činnosti podporovať a posilňovať 
ciele politických strán na európskej úrovni najmä z hľadiska obohacovania diskusie o 
otázkach európskej verejnej politiky a o európskej integrácii a zároveň môžu pôsobiť ako 
katalyzátor nových myšlienok, analýz a možností politiky. Táto finančná podpora by sa 
mala poskytovať v rámci oddielu „Európsky parlament“ všeobecného rozpočtu Európskej 
únie, tak ako v prípade politických strán na európskej úrovni.

(4) Naďalej zostáva dôležitým cieľom zabezpečiť čo najväčšiu možnú účasť občanov na 
demokratickom živote Európskej únie. V tejto súvislosti môžu pri zvyšovaní záujmu 
mladých ľudí o politický systém Európskej únie a pri rozširovaní ich konkrétnych vedomostí 
o ňom zohrávať osobitnú úlohu politické mládežnícke organizácie, a to prostredníctvom 
aktívnej podpory účasti mladých ľudí na demokratických činnostiach na európskej úrovni.

                                               
1 Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) 

a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.
2 Ú. v. L 297, 15.11.2003, s. 1.
3 Ú. v. C 292 E, 1.12.2006, s. 127.
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(5) S cieľom zlepšiť podmienky na financovanie politických strán na európskej úrovni a 
súčasne ich podporiť pri zabezpečovaní primeraného dlhodobého finančného plánovania by 
sa mala upraviť požiadavka týkajúca sa minimálneho spolufinancovania. Rovnaká úroveň 
spolufinancovania by sa mala vyžadovať pre politické nadácie na európskej úrovni.

(6) S cieľom väčšieho posilnenia a podpory európskeho charakteru volieb do Európskeho 
parlamentu by sa malo jasne stanoviť, že rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie možno použiť aj na financovanie kampaní vedených politickými 
stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho parlamentu za predpokladu, že 
nepôjde o priame či nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo 
kandidátov. Politické strany na európskej úrovni pôsobia v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu najmä s cieľom zvýrazniť európsky charakter týchto volieb. V súlade s článkom 
8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je 
pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom1, sa financovanie a obmedzenie 
výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu v každom členskom štáte riadi 
vnútroštátnymi predpismi. Vnútroštátne právne predpisy sa vzťahujú tiež na výdavky 
spojené s voľbami a referendami na vnútroštátnej úrovni,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2004/2003

Nariadenie (ES) č. 2004/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1) V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„4) „ politickou nadáciou na európskej úrovni“ jel subjekt alebo sieť subjektov, ktorý(-á) 

má právnu subjektivitu v členskom štáte, je pridružený(-á) k politickej strane na 

európskej úrovni a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa v rámci cieľov 

a základných hodnôt presadzovaných Európskou úniou ciele politickej strany na 

európskej úrovni predovšetkým plnením týchto úloh:

– - sledovanie, analyzovanie a obohacovanie diskusie o otázkach európskej 

verejnej politiky a o procese európskej integrácie,

– - vyvíjanie činností spojených s otázkami európskej verejnej politiky, ako 

napríklad organizovanie a podpora seminárov, školení, konferencií a štúdií na 

tieto témy určených pre príslušné zainteresované strany, vrátane 

mládežníckych organizácií a iných predstaviteľov občianskej spoločnosti,
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– - vyvíjanie spolupráce so subjektmi rovnakého typu s cieľom podpory 

demokracie,

– - poskytovanie rámca pre spoluprácu vnútroštátnych politických nadácií, 

akademikov a iných príslušných aktérov na európskej úrovni;

5. „financovaním zo všeobecného rozpočtu Európskej únie“ jel grant v zmysle článku 108 

ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 [*****] (ďalej len „nariadenie 

o rozpočtových pravidlách“).

__________
* Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách,ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev (Ú. v. L 248, 16.9.2002, s. 1). Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. …/2007 
(Ú. v. L ...)

2) V článku 3 sa jeho jediný odsek stáva odsekom 1a dopĺňajú sa tieto odseky:

„2. Politická nadácia na európskej úrovni musí spĺňať tieto podmienky:

a) musí byť pridružená k jednej z politických strán na európskej úrovni uznanej v 

súlade s odsekom 1, čo musí uvedená politická strana potvrdiť;

b) musí mať právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo; táto 

právna subjektivita je oddelená od právnej subjektivity politickej strany na 

európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená;

c) musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, zásady, na ktorých 

je založená Európska únia, najmä zásadu slobody, demokracie, dodržiavania 

ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu;

d) nesmie podporovať ciele spojené so ziskom;

e) jej riadiaci orgán musí mať z geografického hľadiska vyvážené zloženie.

                                                                                                                                                           
1 Ú. v. L 278, 8.10.1976, s. 1. Rozhodnutie zmenené rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. L 283, 

21.10.2002, s. 1).
 Ú. v.: vložiť číslo a odkazy na zoznam publikácií týkajúcich sa dokumentu 15725/07.
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3) V rámci tohto nariadenia je na každej politickej strane a nadácii na európskej úrovni, 

aby si stanovili špecifické podmienky svojho vzťahu v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, vrátane primeraného stupňa oddelenia každodenného riadenia a 

riadiacich štruktúr politickej nadácie na európskej úrovni na jednej strane a politickej 

strany na európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená, na strane druhej.“.

3) Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odsek 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a) doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článkoch 2 a 3;“.

b) Dopĺňajú sa tieto odseky:

„4. Politická nadácia na európskej úrovni môže požiadať o financovanie zo 

všeobecného rozpočtu Európskej únie len prostredníctvom politickej strany na 

európskej úrovni, ku ktorej je pridružená.

5. Finančné prostriedky pre politickú nadáciu na európskej úrovni sa prideľujú na 

základe jej pridruženia k politickej strane na európskej úrovni s výhradou 

článku 10 ods. 1. Na takto pridelené finančné prostriedky sa vzťahujú články 9 

a 9a.

6. Finančné prostriedky pridelené politickej nadácii na európskej úrovni sa 

použijú len na účel financovania jej činnosti v súlade s článkom 2 ods. 4. V 

žiadnom prípade sa nemôžu použiť na financovanie volebných alebo 

referendových kampaní.

7. Odseky 1 a 3 sa pri posudzovaní žiadostí o financovanie zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie vzťahujú podobne na politické nadácie na európskej 

úrovni.“

4. V článku 5 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4. Odsek 2 sa vzťahuje podobne na politické nadácie na európskej úrovni.
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5. Ak politická strana na európskej úrovni, ku ktorej je pridružená politická nadácia na 

európskej úrovni, stratí svoj štatút, príslušná politická nadácia na európskej úrovni 

bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.

6. Ak Európsky parlament zistí, že ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 3 

ods. 2 písm. c) už nie je splnená, príslušná politická nadácia na európskej úrovni 

bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.“

5. Články 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

Povinnosti spojené s financovaním

1. Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej 

úrovni:

a) každoročne zverejní svoje príjmy a výdavky a výkaz aktív a pasív;

b) oznámi zdroje svojho financovania poskytnutím zoznamu darcov a darov 

prijatých od každého darcu s výnimkou darov nepresahujúcich 500 EUR ročne 

na jedného darcu.

2. Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej 

úrovni nesmie prijať:

a) anonymné dary;

b) dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente;

c) dary od podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy 

alebo nepriamy dominantný vplyv na základe jeho vlastníctva, ich finančnej účasti v 

ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú;

d) dary presahujúce 12000 EUR ročne na jedného darcu od akejkoľvek fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom uvedeným v písmene 

c), a bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4;



DV\779820SK.doc 227/361 PE423.766v01-00

SK

e) dary od akéhokoľvek orgánu verejnej moci z tretej krajiny vrátane darov od 

akéhokoľvek podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci 

priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe vlastníctva tohto subjektu, ich 

finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú.

3. Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych 

politických strán, ktoré sú členmi politickej strany na európskej úrovni, alebo od 

fyzickej osoby, ktorá je členom takejto strany na európskej úrovni, sú prípustné. 

Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych 

politických strán alebo fyzických osôb nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu 

tejto politickej strany na európskej úrovni.

4. Príspevky poskytnuté politickej nadácii na európskej úrovni od vnútroštátnych 

politických nadácií, ktoré sú členmi politickej nadácie na európskej úrovni, ako aj od 

politických strán na európskej úrovni sú prípustné. Tieto príspevky nesmú presiahnuť 

40 % ročného rozpočtu uvedenej politickej nadácie na európskej úrovni a nesmú 

pochádzať z finančných prostriedkov prijatých politickou stranou na európskej 

úrovni podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.

Článok 7

Zákaz financovania

1. Finančné prostriedky politických strán na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nemôžu byť použité na priame 

alebo nepriame financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán 

alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej budú 

riadiť vnútroštátnymi predpismi.

2. Finančné prostriedky politických nadácií na európskej úrovni zo všeobecného 

rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nesmú byť použité na 

priame alebo nepriame financovanie politických strán alebo kandidátov, či už na 

európskej, alebo vnútroštátnej úrovni, ani nadácií na vnútroštátnej úrovni.
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Článok 8

Povaha výdavkov

Bez toho, aby bolo dotknuté financovanie politických nadácií, rozpočtové prostriedky 

prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s týmto nariadením môžu byť 

použité len na pokrytie výdavkov priamo spojených s cieľmi stanovenými v politickom 

programe podľa článku 4 ods. 2 písm. b).

Takéto výdavky zahŕňajú administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou 

pomocou, stretnutiami, výskumom, cezhraničnými podujatiami, štúdiami, informáciami a 

uverejňovaním.

Výdavky politických strán na európskej úrovni môžu zahŕňať aj financovanie kampaní 

vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho 

parlamentu, na ktorých sa zúčastňujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d). V súlade s 

článkom 7 nesmú byť tieto rozpočtové prostriedky použité na priame alebo nepriame 

financovanie vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov.

Takéto výdavky sa nesmú použiť na financovanie referendových kampaní.

Avšak v súlade s článkom 8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov 

Európskeho parlamentu sa financovanie a obmedzenie výdavkov pre všetky strany a 

kandidátov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu riadi v každom členskom štáte 

vnútroštátnymi predpismi.“

6. V článku 9 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1. Rozpočtové prostriedky na financovanie politických strán na európskej úrovni a 

politických nadácií na európskej úrovni sa stanovujú v rámci ročného rozpočtového 

postupu a implementujú sa v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho 

vykonávacími predpismi.

Vykonávacie postupy tohto nariadenia ustanovuje povoľujúci úradník.
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2. Ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho odpisy sa vykonávajú v súlade 

s ustanoveniami uplatniteľnými na inštitúcie v súlade s článkom 133 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách.

3. Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto nariadenia sa vykonáva 

v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

Kontrola sa vykonáva aj na základe ročného osvedčovania externým a nezávislým 

auditom. Toto osvedčovanie sa predloží Európskemu parlamentu do šiestich 

mesiacov po skončení príslušného rozpočtového roka.“

7. Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Transparentnosť

Európsky parlament uverejní spoločne v osobitnej časti svojej internetovej stránky

vytvorenej na tento účel tieto dokumenty:

– výročnú správu s tabuľkou súm, ktoré boli vyplatené každej politickej strane a 

politickej nadácii na európskej úrovni za každý rozpočtový rok, na ktorý boli 

vyplatené granty,

– správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných 

činnostiach, ako sa uvádza v článku 12,

– ustanovenia na vykonávanie tohto nariadenia.“

8. V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2. Financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmie presiahnuť 85 % tých 

nákladov politickej strany alebo politickej nadácie na európskej úrovni, u ktorých je 

nárok na financovanie. Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na 

európskej úrovni.“

9. Článok 12 sa nahrádza takto:
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„Článok 12

Hodnotenie

Európsky parlament uverejní do 15. februára 2011 správu o uplatňovaní tohto nariadenia a 

financovaných činnostiach. V správe sa uvedú prípadné potrebné zmeny a doplnenia 

systému financovania.“

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na granty udelené politickým stranám na európskej 
úrovni od rozpočtového roku 2008.

Akékoľvek žiadosti o financovanie politických nadácií na európskej úrovni na rozpočtový rok 2008 
podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2004/2003 sa vzťahujú výlučne na oprávnené náklady 
vynaložené po 1. septembri 2008.

Politické strany na európskej úrovni, ktoré riadne predložili svoje žiadosti o grant na rok 2008, 
môžu do 28. marca 2008 1predložiť dodatočnú žiadosť o financovanie na základe zmien 
ustanovených týmto nariadením a prípadne žiadosti o grant pre politické nadácie na európskej 
úrovni k nim pridružené. Európsky parlament prijme príslušné vykonávacie opatrenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
                                               
1 Tri mesiace od prijatia tohoto nariadenia.
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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o návrhu nariadenia 
Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev 
(2007/0820(CNS)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady (14320/2007),

– so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2007)0364),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1(1) ,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra
2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni2(2) ,

– so zreteľom na článok 279 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym 
parlamentom (C6-0411/2007),

– so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a list Výboru pre rozpočet (A6-0465/2007),

1. schvaľuje návrh nariadenia Rady;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text;

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

                                               
1 Ú. v. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (CE, Euratom) č.°1995/2006 

(Ú. v. L 390, 30.12.2006, s. 1).
2 Ú. v. L 297, 15.11.2003, s. 1.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu 
(2007/2169(INI)) - Správa Alaina Lamassoura / Adriana Severina

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie (MVK): 
stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ)1(1) ,

– so zreteľom na článok I-20 ods. 2 Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu z 29. októbra 2004 
a jej protokol č. 342(2) ,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 21. a 22. júna 20073(3) ,

– so zreteľom na článok 1 bod 15 návrhu zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej 
únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (reformná zmluva)4(4) ,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0351/2007),

A. keďže Európska rada na svojom stretnutí z 21. a 22. júna 2007 vyzvala Európsky parlament, aby 
do októbra 2007 predložil návrh iniciatívy o budúcom zložení Európskeho parlamentu, ako to 
stanovuje protokol č. 34, ktorý bol schválený na medzivládnej konferencii v roku 2004,

B. keďže rozdelenie kresiel pre volebné obdobie 2009 – 2014 je v súčasnosti stanovené v článku 9 
ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii z 
25. apríla 2005 a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, 

C. keďže návrh reformnej zmluvy navrhuje zmeniť Zmluvu o Európskej únii (nový článok [9a]) 
tak, že sa vytvorí nový postup na určenie zloženia Európskeho parlamentu, ktorý predpokladá 
celkový počet najviac 750 kresiel, pričom maximálny počet na členský štát bude 96 kresiel a 
minimálny počet šesť kresiel, a zásadu tzv. zostupnej proporcionality,

D. keďže zásada zostupnej proporcionality nie je vymedzená v zmluve a keďže sa musí jasným a 
objektívnym spôsobom vysvetliť, aby slúžila ako usmernenie pri každom prerozdelení kresiel v 
Európskom parlamente,

E. keďže zásada zostupnej proporcionality, ako zásada obsiahnutá v primárnom práve a tak 
vymedzená v tomto uznesení, bude slúžiť ako kritérium pri hodnotení súladu rozhodnutia, ktoré 
budú prijímať príslušné inštitúcie na ustanovenie zloženia Európskeho parlamentu s právom, 

F. keďže každé porušenie tejto zásady dokonca bude môcť byť postihované Súdnym dvorom, 

G. keďže je v súčasnej situácii potrebné zabezpečiť, aby žiadny členský štát nebol nútený prijať 
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328.
2 Ú. v. C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 CIG 1/1/07 z 5. októbra 2007.
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ďalšie zníženie počtu kresiel oproti stavu pri poslednom rozšírení,

H. keďže v tomto štádiu nie je vhodné zohľadňovať dosah ďalších rozšírení, ktoré nie je možné 
posudzovať vopred a ktorých dôsledky bude možné riadne zohľadniť v príslušných aktoch o 
pristúpení dočasným prekročením počtu 750 kresiel, ako sa to riešilo pri poslednom rozšírení,

I. keďže jasný, zrozumiteľný a transparentný systém sa musí prispôsobiť počtu obyvateľstva 
členských štátov bez ďalších zásadných rokovaní, 

J. keďže spravodlivý, zrozumiteľný a trvalý systém rozdelenia kresiel v Európskom parlamente 
bude potrebný na posilnenie demokratickej legitimity zastúpenia obyvateľstva a bude 
podmienkou potrebnou na to, aby Európsky parlament zohrával svoju úlohu a zúčastňoval sa na 
európskom procese vytvárania mienky a európskom legislatívnom procese,

K. keďže súčasný počet kresiel v Európskom parlamente dokazuje, že je nielen vhodné ale 
aj odôvodniteľné, že počet kresiel o ktorom sa rozhodne pre Európsky parlament, ktorý bude 
zvolený v roku 2009, by mal znamenať prechod zo súčasnej situácie na novú, ktorá bude 
vychádzať zo stabilnejšieho systému založeného na zostupnej proporcionalite,

1. zdieľa vôľu Európskej rady dosiahnuť už teraz politickú dohodu, ktorá umožní upraviť zloženie 
Európskeho parlamentu v súlade so znením a duchom novej zmluvy, a formalizovať túto 
dohodu hneď po nadobudnutí platnosti novej zmluvy v dostatočnom predstihu pred voľbami do 
Európskeho parlamentu v roku 2009;

2. domnieva sa, že vymedzenie nového zloženia Európskeho parlamentu, ktoré bude viac 
zodpovedať demografickej situácii a bude lepšie odrážať európske občianstvo, posilní 
demokratickú legitimitu Európskeho parlamentu pri vykonávaní ďalších úloh, ktoré mu budú 
pridelené na základe novej zmluvy;

3. konštatuje, že zloženie Európskeho parlamentu, ako ho stanovuje akt o pristúpení Bulharska a 
Rumunska, sa bude musieť v každom prípade upraviť hneď, ako nadobudne účinnosť reformná 
zmluva;

4. konštatuje, že článok [9a] Zmluvy o Európskej únii, ako je určené v návrhu reformnej zmluvy, 
stanovuje rámec s celkovým stropom 750 kresiel a maximálnym počtom 96 kresiel pre členský 
štát s najväčším počtom obyvateľov a minimálnym počtom 6 kresiel pre členský štát s najnižším 
počtom obyvateľov, a že ukladá zásadu zastúpenia európskych občanov podľa zostupnej 
proporcionality bez toho, aby ju presnejšie vymedzil;

5. poznamenáva, že rámec článku [9a] umožňuje spojiť zásadu účinnosti, pretože stanovuje 
maximálny počet poslancov, ktorý je ešte kompatibilný s úlohou zákonodarného zhromaždenia, 
ďalej zásadu plurality, pretože umožňuje každému členskému štátu, aby boli zastúpené hlavné 
politické smery, predovšetkým väčšina a opozícia, a napokon zásadu solidarity, na základe 
ktorej štáty s väčším počtom obyvateľov súhlasia s tým, že budú mať menšie zastúpenie, aby 
tak umožnili lepšie zastúpenie štátom s nižším počtom obyvateľov;

6. domnieva sa, že zásada zostupnej proporcionality znamená, že pomer medzi obyvateľstvom a 
počtom kresiel jednotlivých členských štátov sa musí líšiť v závislosti od príslušného 
obyvateľstva tak, že každý poslanec členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac 
obyvateľov ako každý poslanec členského štátu s nižším počtom obyvateľov a naopak, pričom 
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však žiaden členský štát s nižším počtom obyvateľov nemôže mať viac kresiel ako členský štát s 
väčším počtom obyvateľov; 

7. zdôrazňuje, že sa za súčasnej nedostatočnej harmonizácie konceptu občianstva medzi členskými 
štátmi treba, pokiaľ ide o obyvateľstvo každého členského štátu, odvolať na čísla poskytované 
Štatistickým úradom Európskej únie (Eurostat), o ktoré sa opiera Rada Európskej únie, keď 
musí v prípade, že prijíma rozhodnutie na základe kvalifikovanej väčšiny, preveriť percentuálne 
zloženie všetkého obyvateľstva Únie;

8. považuje za vhodné, aby sa v súčasnom procese európskej integrácie nenavrhovalo žiadne 
zníženie počtu kresiel pridelených členským štátom v porovnaní s počtom kresiel pridelených 
na základe zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska, neberúc do úvahy zníženie počtu kresiel 
z 99 na 96 pre najľudnatejší členský štát Nemecko, ktoré vyplýva z mandátu pre reformnú 
zmluvu;

9. domnieva sa tiež, že v súčasných podmienkach nie je dôvod na zníženie počtu kresiel 
v Európskom parlamente a z toho vyplývajúceho zastúpenia európskych občanov z pohľadu 
budúcich rozšírení, ktorých termín sa nedá ešte predvídať;

10. preto navrhuje rozdeliť kreslá budúceho Európskeho parlamentu na základe 750 poslancov a 
domnieva sa, že pri budúcich pristúpeniach bude možné dočasne, do konca volebného obdobia, 
prekročiť daný strop, ako to bolo v prípade Bulharska a Rumunska, pričom sa pri príležitosti 
prvých volieb do Európskeho parlamentu po každom rozšírení vykoná celková revízia 
rozdelenia kresiel;

11. pripomína, že nedodržanie zásady zostupnej proporcionality tak, ako je vymedzená v tomto 
uznesení, by mohlo byť v budúcnosti postihované Súdnym dvorom, keď sa akt o zložení 
Európskeho parlamentu stane aktom sekundárnej legislatívy, ktorý musí dodržiavať obmedzenia 
a zásady stanovené v zmluve;

12. žiada medzivládnu konferenciu, aby do vyhlásenia, ktoré priloží k záverečnému aktu tejto 
konferencie, o článku [9a] ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, ako je uvedený v návrhu reformnej 
zmluvy, zaradila návrh rozhodnutia Európskej rady o zložení Európskeho parlamentu 
obsiahnutý v prílohe I k tomuto uzneseniu, pričom formálne bude prijatý v súlade s postupom 
ustanoveným v uvedenom článku [9a] ods. 2 hneď, ako reformná zmluva nadobudne platnosť; 
zaväzuje sa, že bude v tejto oblasti vyvíjať úsilie hneď, ako reformná zmluva vstúpi do 
platnosti; vyzýva Európsku radu, aby uplatnila uvedené vyhlásenie hneď po nadobudnutí 
platnosti reformnej zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami aby umožnila členským štátom včas 
prijať potrebné vnútorné opatrenia na organizáciu volieb do Európskeho parlamentu pre volebné 
obdobie 2009 – 2014;

13. žiada, aby revízia ustanovená v článku 3 vyššie uvedeného návrhu rozhodnutia Európskej rady 
bola využitá na preskúmanie technických a politických možností nezohľadňovať počet 
obyvateľstva, ktoré každoročne vyhlasuje Eurostat, ale počet európskych občanov; v tejto 
súvislosti vyzýva svojich zástupcov pri medzivládnej konferencii, aby jej predložili návrh 
vyhlásenia týkajúci sa článku 2 protokolu č. 10 o prechodných ustanoveniach (Hlava I: 
Ustanovenia týkajúce sa Európskeho parlamentu) obsiahnutý v prílohe II k tomuto uzneseniu a 
vyzýva konferenciu, aby vyhlásenie pripojila k svojmu záverečnému aktu;
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14. upozorňuje na politickú väzbu medzi novým rozdelením kresiel navrhovaným na základe 
zásady zostupnej proporcionality a celým súborom reforiem inštitúcií Európskej únie, najmä 
zásadu dvojitej väčšiny na určenie väčšiny v Rade (článok [9c] ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, 
ako je uvedený v návrhu reformnej zmluvy) a zloženie Komisie (článok [9d] ods. 5 vyššie 
uvedenej zmluvy) a zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol súbor reforiem koherentný, pričom 
zároveň uznáva osobitnú právnu povahu každej inštitúcie; uznáva, že hoci reforma väčšinového 
hlasovania v Rade a nové zloženie Komisie vstúpia do platnosti až v roku 2014, nové rozdelenie 
kresiel v Európskom parlamente vstúpi do platnosti v roku 2009; vyhradzuje si však právo 
zhodnotiť svoj súhlas s rozhodnutím Európskej rady v súlade s článkom [9a] Zmluvy 
o Európskej únii o novom rozdelení kresiel v Európskom parlamente až na základe reforiem 
inštitúcií Európskej únie, ako budú stanovené v reformnej zmluve;

15. je si vedomý skutočnosti, že takto navrhované zloženie Európskeho parlamentu je objektívnym 
uplatnením ustanovení uvedených v návrhu reformnej zmluvy, v budúcnosti však bude 
vyžadovať úpravu s cieľom čeliť novým výzvam, ktoré sa prejavia neskôr, predovšetkým pri 
budúcich pristúpeniach; domnieva sa, že v súvislosti s touto budúcou reformou je v každom 
prípade potrebné zvážiť nápravu možných nerovností, ktoré vznikli z historických dôvodov;

16. navrhuje Európskej rade, aby spolu s Európskym parlamentom pred každými novými voľbami 
do Európskeho parlamentu včas preverila počty obyvateľov, ktoré by tvorili základ pre výpočet;

17. navrhuje, za týmto účelom preskúmať možnosť voliť časť poslancov podľa nadnárodných 
zoznamov; domnieva sa, že to prispeje k vytvoreniu skutočne európskeho rozmeru v 
predvolebnej rozprave, najmä ak by ústrednú rolu zohrávali európske politické strany;

18. znovu potvrdzuje, že tento návrh je úzko spojený so vstupom reformnej zmluvy do platnosti; 
domnieva sa, že ak sa jej ratifikácia neukončí pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 
2009, malo by sa pokračovať v rozdelení kresiel stanovenom v platných zmluvách;

19. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a vyššie uvedenú správu Výboru pre ústavné veci 
postúpil , Európskej rade, Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom kandidátskych krajín.



PE423.766v01-00 236/361 DV\779820SK.doc

SK



PRÍLOHA 1

Návrh rozhodnutia Európskej rady o zložení Európskeho parlamentu

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na článok [9a] ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 

so zreteľom na podnet Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1) Je potrebné čo najskôr prijať rozhodnutie ustanovené v článku [9a] ods. 2 druhý pododsek 
Zmluvy o Európskej únii s cieľom umožniť členským štátom prijať vnútroštátne opatrenia 
nevyhnutné na uskutočnenie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014.

(2) Toto rozhodnutie musí dodržať kritéria vymedzené v odseku 2 druhý pododsek toho istého 
článku, to znamená, že celkový počet zástupcov občanov Únie nepresiahne sedemsto päťdesiat 
poslancov, toto zastúpenie je dosiahnuté zostupne proporčným spôsobom, pričom každý členský 
štát má najmenej šesť poslancov, žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť 
poslancov.

(3) Je vhodné v tomto štádiu nebrať do úvahy dosah prípadných ďalších rozšírení, ktorý sa bude 
môcť zohľadniť v príslušných aktoch o pristúpení dočasným prekročením limitu 750 kresiel, ako sa 
to riešilo pri pristúpení Bulharska a Rumunska do Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:
Článok 1

Zásada zostupnej proporcionality ustanovená v článku [9a] Zmluvy o Európskej únii sa uplatňuje 
takto:
- aby sa pomer kresiel v Európskom parlamente čo najviac približoval pomeru obyvateľstva 

v členských štátoch, musí sa naplno používať minimálny a maximálny počet stanovený v 
zmluve;

- ľudnatejší členských štát si môže nárokovať väčší počet kresiel;

- čím je členských štát ľudnatejší, tým väčší počet obyvateľov zastupuje každý jej poslanec 
Európskeho parlamentu.

Článok 2

V súlade s článkom 1 počet zástupcov v Európskom parlamente zvolených v každom členskom 
štáte je stanovený nasledovne, s účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2009 – 2014: 

Belgicko 22
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Bulharsko 18

Česká republika 22

Dánsko 13

Nemecko 96

Estónsko 6

Grécko 22

Španielsko 54

Francúzsko 74

Írsko 12

Taliansko 72

Cyprus 6

Lotyšsko 9

Litva 12

Luxembursko 6

Maďarsko 22

Malta 6

Holandsko 26

Rakúsko 19

Poľsko 51

Portugalsko 22

Rumunsko 33

Slovinsko 8

Slovensko 13

Fínsko 13

Švédsko 20

Spojené kráľovstvo 73

Článok 3

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 
2014 - 2019 s cieľom vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do 
Európskeho parlamentu umožní objektívnym spôsobom, založeným na zásade zostupnej 
proporcionality vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, vzhľadom na 
prípadné zvýšenie ich počtu a na riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva.
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Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsku radu
predseda
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PRÍLOHA 2

Návrh vyhlásenia týkajúci sa článku 2 protokolu č. 10 o prechodných ustanoveniach (Hlava I: 
Ustanovenia týkajúce sa Európskeho parlamentu)

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Európskej rady o zložení Európskeho parlamentu na 
volebné obdobie 2009 - 2014, konferencia vyzýva Európsky parlament, aby predložil návrh na voľbu 
svojich poslancov priamymi všeobecnými voľbami v súlade s článkom 190 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, kde sa presnejšie vymedzuje pojem „občan“, ako je uvedený v článku 
9a ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Tento návrh by sa mal vypracovať včas pred nadchádzajúcimi 
voľbami v roku 2014.
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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o návrhu smernice 
Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa 
stanovujú podrobností uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi (2006/0277(CNS)) - Správa Andrewa Duffa

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0791),

– so zreteľom na oznámenie Komisie (KOM(2006)0790)1,

– so zreteľom na akt z 20. septembra 1976 týkajúci sa volieb poslancov Európskeho parlamentu 
priamymi všeobecnými voľbami2,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2004/20033 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní 
politických strán na európskej úrovni,

– so zreteľom na článok 39 Charty základných práv Európskej únie4,

– so zreteľom na článok 19 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0066/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0267/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy 
o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

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

                                               
1 Európske voľby v roku 2004, správa Komisie o účasti občanov Európskej únie v členskom štáte, 

v ktorom majú trvalé bydlisko (smernica 93/109/ES) a o podmienkach volieb (rozhodnutie 76/787/ES 
pozmenené a doplnené rozhodnutím (Euratom) č. 2002/772/ES).

2 Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.
3 Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.
4 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva a 
práva byť volený do Európskeho parlamentu 
pre občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi
pri voľbách v roku 2004 ukázala, že je 
potrebné zmeniť a doplniť niektoré 
ustanovenia uvedenej smernice.

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva 
a práva byť volený do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, pri voľbách v roku 2004 
ukázala, že je potrebné zmeniť a doplniť 
niektoré ustanovenia uvedenej smernice.
Občianstvo Únie zaručuje všetkým 
občanom Európskej únie rovnaké práva 
bez ohľadu na to, či sa ich miesto 
narodenia alebo bydliska nachádza v Únii 
samotnej alebo v tretej krajine. Inštitúcie 
Spoločenstva sa preto musia usilovať 
zabezpečiť, aby občania EÚ s bydliskom 
v tretej krajine mohli pri voľbách 
do Európskeho parlamentu uplatniť svoje 
práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 1a (nové)

(1a) Zvýšená mobilita občanov v rámci 
vnútorných hraníc Únie posilňuje potrebu 
poskytovať úplne prenosné demokratické 
práva pri voľbách do Európskeho 
parlamentu a do miestnych 
zastupiteľstiev, ako aj potrebu zabezpečiť, 
aby občania nestratili svoje demokratické 
práva, ak žijú v inom členskom štáte. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 2a (nové)

(2a) Posledné obmedzenie ide nad rámec 
opatrení potrebných na zabránenie 
diskriminácii občanov Únie na základe 
štátnej príslušnosti pri výkone ich práva 
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byť volení. Členské štáty by mali mať 
právo rozhodnúť, či povolia kandidatúru 
vo viac ako jednom členskom štáte pre tie 
isté voľby a politickým stranám by sa 
malo umožniť rozhodnúť, či podporia 
takého viacnásobné kandidatúry. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 2b (nové)

(2b) Akt z 20. septembra 1976 upravujúci 
voľby poslancov Európskeho parlamentu 
priamymi všeobecnými voľbami1 

stanovuje, že ak neexistuje právna úprava 
v primárnom práve, uplatňujú sa 
na volebné právo vnútroštátne 
ustanovenia; okrem toho, primárne právo 
výslovne zakazuje dvojité hlasovanie, ale 
neupravuje otázku dvojitej kandidatúry.
____________
1 Ú. v. L 278, 8.10.1976, s. 5; Akt 
naposledy zmenený a doplnený 
rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom 
(Ú. v. L 28, 21.10.2002, s. 1.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 3a (nové)

(3a) Dodatočnou podmienkou 
uplatňovania práva byť volený, na ktoré 
sa nevzťahuje litera ani duch článku 19 
ods. 2 Zmluvy o ES, je povinnosť 
členského štátu bydliska uznať 
nespôsobilosť na výkon tohto práva. 
Členský štát bydliska by mal mať 
právomoc rozhodnúť, či by bol občan 
zbavený práva byť volený v rámci 
vnútroštátneho práva tohto členského 
štátu za rovnakých podmienok 
a rovnakým spôsobom, ako aj samostatne 
rozhodnúť, či uzná nespôsobilosť 
uplatňovanú v domovskom členskom 
štáte. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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ODÔVODNENIE 3b (nové)

(3b) Rada by nemala zachádzať nad 
rámec zámeru vyjadreného v ustanovení 
primárneho práva a „podrobnosti“
zakotvené v smernici 93/109/ES podľa 
ustanovení článku 19 odseku 2 Zmluvy 
o ES by sa mali obmedziť na najnutnejšiu 
úpravu potrebnú na uplatnenie dvoch 
zamýšľaných práv, t. j. práva voliť a byť 
volený v inom členskom štáte a nemali by 
zavádzať nové či dodatočné podmienky 
na výkon týchto práv, ako podmienky už 
zakotvené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 5

(5) Povinnosť kandidátov predkladať toto 
potvrdenie je preto vhodné zrušiť a 
nahradiť ju príslušnou zmienkou vo 
formálnom vyhlásení, ktoré musia 
kandidáti predkladať.

(5) Povinnosť kandidátov predkladať toto 
potvrdenie je preto vhodné zrušiť 
a nahradiť ju dobrovoľnou zmienkou 
vo formálnom vyhlásení, ktoré musia 
kandidáti predkladať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 6

(6) Členské štáty bydliska by mali povinne 
informovať domovský členský štát 
o existencii tohto vyhlásenia, aby sa 
zaistilo že kandidát Spoločenstva nie je 
zbavený tohto práva v domovskom 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 9

(9) Je preto vhodné zrušiť výmenu 
informácií ale zachovať povinnosť 
predkladať vyhlásenie, v ktorom sa volič 
alebo kandidát zaviaže uplatňovať svoje 
právo voliť alebo byť volený len v 
členskom štáte bydliska.

(9) Je preto vhodné zrušiť výmenu 
informácií, ale zachovať povinnosť 
predkladať vyhlásenie, v ktorom sa volič 
zaviaže uplatňovať svoje právo voliť alebo 
byť volený len v členskom štáte bydliska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 10
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(10) Okrem toho, aby sa zabezpečilo, že 
štátni príslušníci nevolia a nie sú volení 
viac ako jedenkrát a neuplatňujú svoje 
právo voliť a byť volení v prípade, že boli 
tohto práva zbavení, členské štáty bydliska 
by mali prijať potrebné opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že porušenie týchto povinností
stanovených v smernici bude predmetom 
náležitých postihov.

(10) Okrem toho by mali členské štáty 
bydliska prijať potrebné opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že nesprávne údaje vo 
formálnych vyhláseniach občanov Únie 
stanovených v smernici budú predmetom 
náležitých sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 10a (nové)

(10a) Členské štáty sú podľa článku 12 
smernice 93/109/ES povinné 
v dostatočnom predstihu pred každými 
voľbami do Európskeho parlamentu plne 
informovať občanov EÚ o ich práve voliť 
a byť volení v ich členskom štáte bydliska. 
Členské štáty by pri výbere najlepšieho 
postupu v tejto súvislosti mali byť 
podporované Európskym parlamentom 
a Komisiou, ako aj politickými stranami 
na európskej i národnej úrovni, s cieľom 
zvýšiť volebnú účasť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 11

(11) V správe o uplatňovaní zmenenej a 
doplnenej smernice počas volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2009 by
Komisia na základe informácií 
poskytnutých členskými štátmi mala 
založiť svoju analýzu najmä na výsledkoch 
kontrol uskutočnených členskými štátmi po 
voľbách, a to s cieľom zistiť ako často 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát. 

(11) V správe o uplatňovaní zmenenej a 
doplnenej smernice počas volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2009 by 
Komisia na základe informácií 
poskytnutých členskými štátmi mala 
založiť svoju analýzu najmä na výsledkoch 
kontrol uskutočnených členskými štátmi po 
voľbách, a to s cieľom zistiť ako často 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 12

(12) Bežná kontrola všetkých hlasov a 
kandidatúr by nebola primeraná vzhľadom 

(12) Bežná kontrola všetkých hlasov by 
nebola primeraná vzhľadom k zisteným 
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k zisteným problémom a bola by ťažko 
realizovateľná vzhľadom na to, že členské 
štáty nevyužívajú na zápis a uchovávanie 
údajov o skutočnej účasti voličov 
a o predložených kandidatúrach rovnaké 
elektronické metódy. Členské štáty by 
preto mali zamerať svoje kontroly len 
na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci 
volia a sú volení viac ako jedenkrát.

problémom a bola by ťažko realizovateľná 
vzhľadom na to, že členské štáty 
nevyužívajú na zápis a uchovávanie údajov 
o skutočnej účasti voličov rovnaké 
elektronické metódy. Členské štáty by 
preto mali zamerať svoje kontroly len 
na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci 
volia sú volení viac ako jedenkrát,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový) 

Článok 3 (smernica 93/109/ES)

a) je občanom Únie v zmysle článku 17 
odseku 1 zmluvy,
b) nie je štátnym príslušníkom členského 
štátu bydliska, ale spĺňa tie isté 
podmienky, pokiaľ ide o právo voliť a byť 
volený, ako vo svojich právnych 
predpisoch určuje príslušný členský štát 
pre vlastných štátnych príslušníkov, 
má právo voliť a byť volená vo voľbách 
do Európskeho parlamentu v členskom 
štáte bydliska, s výnimkou prípadu, keď 
jej tieto práva upiera členský štát bydliska 
podľa článkov 6 a 7.
Ak musí mať štátny príslušník členského 
štátu bydliska na uplatnenie práva byť 
volený štátnu príslušnosť po určitú 
minimálnu dobu, považuje sa táto 
podmienka pre občanov Únie za splnenú, 
ak sú štátnymi príslušníkmi 
ktoréhokoľvek členského štátu po tú istú 
dobu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 1B (nový) 

Článok 4 ods. 2 (smernica 93/109/ES)

1b. Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Voliči Spoločenstva môžu byť volení 
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vo viacerých členských štátoch v tých 
istých voľbách, ak právne predpisy 
členského štátu bydliska túto možnosť 
nevylučujú s ohľadom na svojich štátnych 
príslušníkov a ak volič Spoločenstva spĺňa 
požiadavky práva byť volený tak, ako to 
upravujú právne predpisy príslušného 
členského štátu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO- A) (nové)

Článok 6 ods. 1 (smernica 93/109/ES)

- a) Článok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Členský štát bydliska môže ustanoviť, 
aby občanom Únie, ktorí boli 
prostredníctvom osobitného rozhodnutia 
trestného alebo občianskeho práva 
zbavení práva byť volení podľa právnych 
predpisov ich domovského členského 
štátu, bolo uprené uplatniť toto právo 
v členskom štáte bydliska vo voľbách 
do Európskeho parlamentu v prípade, že 
by boli za rovnaký prečin a rovnakým 
spôsobom zbavení tohto práva podľa 
vnútroštátneho práva daného štátu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO A)

Článok 6 ods. 2 (smernica 93/109/ES)

2. „Členský štát bydliska overí, či občan 
Únie, ktorí prejavil vôľu uplatniť svoje 
právo byť volený, nebol tohto práva 
zbavený osobitným rozhodnutím v oblasti 
civilného alebo trestného práva v 
domovskom členskom štáte.“

2. „2. Členský štát bydliska môže overiť, či
občan Únie, ktorí prejavil vôľu uplatniť 
svoje právo byť volený, nebol tohto práva 
zbavený osobitným rozhodnutím v oblasti 
civilného alebo trestného práva 
v domovskom členskom štáte.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1, BOD 2 (B)

Článok 6 ods. 3 (smernica 93/109/ES)

3. „Na účely odseku 2 tohto článku členský 
štát bydliska informuje domovský členský 
štát o existencii vyhlásenia uvedeného v 

3. Na účely odseku 2 tohto článku členský 
štát bydliska môže informovať domovský 
členský štát o existencii vyhlásenia 
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článku 10 ods. 1. Na rovnaké účely sa 
relevantné a bežne dostupné informácie 
pochádzajúce z domovského štátu 
poskytnú v riadnej forme a v stanovenej 
lehote. Tieto informácie môžu zahŕňať len 
údaje potrebné na uplatňovanie tohto 
článku a môžu byť použité len na tento 
účel. Ak sú poskytnuté informácie v 
rozpore s obsahom vyhlásenia, členský 
štát bydliska prijme opatrenia potrebné na 
to, aby predmetná osoba nemohla 
kandidovať vo voľbách.“

uvedeného v článku 10 ods. 1. Na rovnaké 
účely sa relevantné a bežne dostupné 
informácie pochádzajúce z domovského 
štátu poskytnú v riadnej forme 
a v stanovenej lehote. Tieto informácie 
môžu zahŕňať len údaje potrebné 
na uplatňovanie tohto článku a môžu byť 
použité len na tento účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 7 (smernica 93/109/ES)

2a Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7

1. Členský štát bydliska môže ustanoviť, 
aby občanom Únie, ktorí boli 
prostredníctvom osobitného rozhodnutia 
trestného alebo občianskeho práva 
zbavení práva voliť podľa právnych 
predpisov ich domovského členského 
štátu, bolo uprené uplatniť toto právo 
v členskom štáte bydliska vo voľbách 
do Európskeho parlamentu v prípade, že 
by boli zbavení tohto práva podľa 
vnútroštátneho práva daného štátu 
za rovnaký prečin a rovnakým 
spôsobomdéchus de ce droit pour le même 
délit.“
2. Na účely odseku 1 tohto článku môže 
členský štát bydliska informovať 
domovský členský štát o existencii 
vyhlásenia uvedeného v článku 9 ods. 2. 
Na rovnaké účely sa relevantné a bežne 
dostupné informácie pochádzajúce 
z domovského štátu poskytnú v riadnej 
forme a v stanovenej lehote. 
Tieto informácie môžu zahŕňať len údaje 
potrebné na uplatňovanie tohto článku 
a môžu byť použité len na tento účel. 
3. Domovský členský štát môže členskému 
štátu bydliska poskytnúť vo vhodnej 
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forme a v stanovenej lehote akékoľvek 
informácie potrebné na uplatnenie tohto 
článku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO A) (nové)

Článok 10 ods. 1 písmeno b) (smernica 93/109/ES)

(- a) au paragraphe 1, le point (b) est 
remplacé par le texte suivant:
"b) le cas échéant, s'il est candidat aux 
élections au Parlement européen dans un 
autre État membre, et"

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO A)

Článok 10 ods. 1 písmeno d) (smernica 93/109/ES)

d) že nebol zbavený práva byť volený v 
domovskom členskom štáte. 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO C)

Článok 10 ods. 3 (smernica 93/109/ES)

(c) odsek 3 sa stáva odsekom 2 (c) odsek 3 sa stáva odsekom 2 a mení 
a dopĺňa sa takto:
„Členský štát bydliska môže od štátnych 
príslušníkov Spoločenstva, ktorí majú 
právo kandidovať, tiež požadovať, aby 
predložili platný doklad totožnosti. 
Rovnako môže požiadať, aby uviedli 
dátum, odkedy sú štátnymi príslušníkmi 
členského štátu a či boli zbavení práva 
byť volení v ich domovskom členskom 
štáte.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 13 ods. 1 (smernica 93/109/ES)

1. Členský štát bydliska prijme opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, že 
nesprávne údaje uvedené vo formálnom 
vyhlásení stanovenom v článku 9 ods. 2 a 

1. Členský štát bydliska prijme opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, že 
nesprávne údaje uvedené vo formálnom 
vyhlásení stanovenom v článku 9 ods. 2 
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článku 10 ods. 1 predstavujú porušene 
povinností stanovených v smernici a sú 
predmetom účinných, primeraných a 
odradzujúcich postihov.

a článku 10 ods. 1 sú predmetom účinných, 
primeraných a odradzujúcich postihov.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2009 o perspektívach rozvoja občianskeho 
dialógu v rámci Lisabonskej zmluvy (2008/2067(INI)) - Správa Genowefy Grabowskej

Európsky parlament,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva, podpísanú v Lisabone 13. decembra 2007,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve1,

– so zreteľom na viaceré uznesenia, ktoré prijal v tomto legislatívnom období a ktoré sa týkali 
občianskej spoločnosti,

– so zreteľom na pracovný seminár Výboru pre ústavné veci so zástupcami organizácií občianskej 
spoločnosti, ktorý sa konal 3. júna 2008,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0475/2008),

A. keďže demokratická EÚ, ktorá je blízka občanom, si vyžaduje úzku spoluprácu inštitúcií EÚ 
a členských štátov s občianskou spoločnosťou na európskej, vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni,

B. keďže otvorenosť inštitúcií EÚ a vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov k dialógu a 
spolupráci s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti je základnou podmienkou účasti 
občanov a organizácií občianskej spoločnosti na tvorbe právnych predpisov a riadení 
na všetkých úrovniach,

C. keďže Lisabonská zmluva posilňuje práva občanov EÚ voči Únii tým, že uľahčuje účasť 
občanov a reprezentatívnych združení občianskej spoločnosti na diskusiách o “Európe 
občanov“,

D. keďže súčasné ustanovenia, ktoré sa stali aj súčasťou Lisabonskej zmluvy, vytvárajú 
nevyhnutný právny rámec na rozvoj občianskeho dialógu na európskej úrovni; keďže sa však 
tieto ustanovenia nie je vždy uspokojujúco vykonávajú,

E. keďže občianska spoločnosť je v 27 členských štátoch na rôznych úrovniach rozvoja, v rôznej 
miere využíva možnosti zúčastňovať sa na participatívnej demokracii, na procese tvorby 
právnych predpisov a na dialógu s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi,

F. keďže pojem „občianska spoločnosť“ sa vzťahuje na veľký počet mimovládnych a neziskových 
organizácií založených z vlastnej vôle občanmi, ktoré sa zúčastňujú na verejnom živote a ktoré 
vyjadrujú záujmy, myšlienky a ideológie svojich členov alebo iných osôb na základe etických, 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055.
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kultúrnych, politických, vedeckých, náboženských alebo filantropických kritérií,

G. keďže otázka reprezentatívnosti organizácií občianskej spoločnosti je do značnej miery sporná a 
keďže aktívnosť a efektívnosť, s akou niektoré organizácie presadzujú svoje názory, nie vždy 
zodpovedá ich reprezentatívnosti,

H. keďže jednotlivé inštitúcie EÚ majú rozdielny prístup k občianskemu dialógu,

1. oceňuje prínos EÚ k rozvoju občianskeho dialógu na úrovni európskej, ako aj na úrovni 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej v členských štátoch;

2. zdôrazňuje, že občianska spoločnosť v Európe zohráva dôležitú úlohu v európskom 
integračnom procese, pretože európskym inštitúciám sprostredkúva stanoviská a požiadavky 
občanov EÚ; vyzdvihuje význam odbornosti, ktorú európskym inštitúciám poskytuje občianska 
spoločnosť, a zdôrazňuje dôležitosť poskytovania informácií a zvyšovania povedomia o 
občianskom dialógu, najmä v súvislosti s podporou činností a cieľov EÚ, budovaním siete 
európskej spolupráce, posilňovaním pocitu európskej identity a stotožnenia sa občianskej 
spoločnosti s Európou;

3. zdôrazňuje, že ak chce EÚ dosiahnuť svoje politické ciele a zámery, je potrebná širšia verejná 
diskusia, efektívnejší občiansky dialóg a väčšie politické povedomie;

4. zdôrazňuje svoj osobitný vzťah k občianskemu dialógu a upozorňuje na význam, aký tomuto 
dialógu dala Lisabonská zmluva, ktorá mu priznala atribút základnej zásady vo všetkých 
oblastiach činnosti EÚ;

5. s uspokojením prijíma posilnenie zastupiteľskej a participatívnej demokracie vyplývajúce zo 
zavedenia ustanovenia o „iniciatíve občanov“ do Lisabonskej zmluvy, ktoré umožňuje miliónu 
občanov z viacerých členských štátov vyzvať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh;

6. vyzýva inštitúcie EÚ, ako aj vnútroštátne, regionálne a miestne orgány členských štátov, aby v 
čo najväčšej miere využívali platné právne predpisy a osvedčené postupy na zintenzívnenie 
dialógu s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti; domnieva sa, že predovšetkým 
informačné kancelárie Európskeho parlamentu v každom členskom štáte by mali zohrávať 
aktívnu úlohu pri podpore, organizácii a riadení spoločného fóra Európskeho parlamentu a 
zástupcov občianskej spoločnosti v danom členskom štáte, ktoré sa koná aspoň raz ročne, 
a zdôrazňuje význam pravidelnej účasti svojich poslancov na týchto fórach, a to tak 
z príslušného členského štátu, ako aj z iných členských štátov;

7. vyzýva inštitúcie EÚ, aby do občianskeho dialógu zapojili všetkých zainteresovaných zástupcov 
občianskej spoločnosti; považuje v tomto smere za kľúčové dať priestor hlasu mladých 
Európanov, ktorí budú formovať EÚ zajtrajška a zodpovedať za ňu;

8. vyzýva inštitúcie EÚ, aby pre všetkých občanov EÚ – ženy, mužov, mladých i starých, ľudí 
z mestského i vidieckeho prostredia – zabezpečili možnosť zapájať sa aktívne, bez 
diskriminácie a pri dodržaní rovnoprávnosti do občianskeho dialógu a predovšetkým, aby 
príslušníci jazykových menšín mohli na takýchto fórach používať svoje rodné jazyky; zastáva 
názor, že úlohou EÚ v tejto oblasti by malo byť podporovať napĺňanie zásady rodovej rovnosti 
a stať sa príkladom jej presadzovania v členských štátoch, ako aj mimo EÚ;
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9. vyzýva inštitúcie EÚ, aby v rámci medziinštitucionálnej dohody prijali záväzné usmernenia 
týkajúce sa menovania zástupcov občianskej spoločnosti, metód organizovania konzultácií a ich 
financovania v súlade so všeobecnými zásadami a minimálnymi normami konzultácií so 
zúčastnenými stranami1; upozorňuje, že všetky inštitúcie EÚ by mali s týmto cieľom udržiavať 
aktualizované registre všetkých príslušných mimovládnych organizácií bez ohľadu na to, či sú 
aktívne v členských štátoch a/alebo sa zameriavajú na inštitúcie EÚ;

10. vyzýva inštitúcie EÚ, aby občiansky dialóg vnímali ako horizontálnu úlohu pre všetky 
generálne riaditeľstvá Komisie, všetky pracovné skupiny v Rade, ako aj všetky výbory 
Európskeho parlamentu, a to s použitím transparentných postupov a pri zachovaní skutočnej 
rovnováhy medzi verejným a súkromným sektorom;

11. vyzýva inštitúcie EÚ, aby užšie spolupracovali pri rozvíjaní občianskeho dialógu a podpore 
aktívneho európskeho postoja medzi občanmi EÚ s cieľom zabezpečiť lepšiu komunikáciu, tok 
informácií a koordináciu vo vzťahu k ich činnostiam v oblasti konzultácií s verejnosťou; 
konštatuje, že v tejto súvislosti by pravidelné stretnutia občianskej spoločnosti a členov Komisie 
na fórach v členských štátoch boli veľmi vhodným prostriedkom, ktorý by mohol znížiť 
pociťovanú medzeru medzi EÚ a občanmi Európy;

12. vyzýva Radu, aby uľahčila a zjednodušila prístup k svojej činnosti, čo je základnou podmienkou 
skutočného dialógu s občianskou spoločnosťou; 

13. zdôrazňuje význam rozvoja európskej komunikačnej politiky v oblasti zabezpečovania nových 
spôsobov a nástrojov komunikácie s občanmi EÚ (s využitím internetu, elektronických 
technológií a moderných audiovizuálnych techník);

14. apeluje na to, aby sa pokračovalo v realizácii vyskúšaných a overených opatrení EÚ, ktoré 
smerujú k zvýšeniu účasti občianskej spoločnosti v procese európskej integrácie, akými sú 
Európa cez satelit, Agora občanov, tematické občianske fóra (napr. Your Europe), diskusné fóra 
na internete atď.;

15. zdôrazňuje význam profesionálnych európskych prieskumov verejnej mienky z pohľadu 
identifikácie a pochopenia potrieb a očakávaní občanov EÚ vo vzťahu k spôsobu fungovania 
EÚ; naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ a občiansku spoločnosť v členských štátoch, aby 
vo vzájomných činnostiach a diskusiách pamätali na tieto očakávania;

16. vyzýva národné, regionálne a miestne orgány členských štátov, aby podporovali občiansky 
dialóg, najmä v tých štátoch a regiónoch a v tých oblastiach, kde ešte nie je v plnej miere 
rozvinutý alebo dostatočným spôsobom zavedený do praxe; okrem toho nalieha na tieto orgány, 
aby aktívne podporovali rozvoj regionálnej interaktivity občianskej spoločnosti 
medzi členskými štátmi, ako aj cezhraničných iniciatív; domnieva sa, že by sa malo preskúmať 
tiež vytváranie zoskupení členských štátov ako spôsobu podpory výmeny myšlienok 
a skúseností v rámci EÚ;

17. vyzýva predstaviteľov európskej spoločnosti, aby sa aktívne zapájali do občianskeho dialógu a 
do tvorby európskych programov a politík, aby tak mohli ovplyvňovať rozhodovacie procesy;

                                               
1 Pozri oznámenie Komisie z 11. decembra 2002 nazvané Smerom k posilneniu kultúry konzultácií 

a dialógu – všeobecné zásady a minimálne normy konzultácií so zúčastnenými stranami, 
(KOM(2002)0704)
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18. nabáda občanov EÚ, aby sa viac zapájali do európskych rozpráv a diskusií a aby sa zúčastnili na 
nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu;

19. poukazuje na to, že uskutočňovanie dialógu s občanmi na všetkých úrovniach – európskej, 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej – si vyžaduje zodpovedajúce finančné prostriedky, a 
obracia sa na účastníkov tohto dialógu a zodpovedné subjekty, aby zabezpečili náležitú finančnú 
podporu;

20. zdôrazňuje, že okrem dialógu s občianskou spoločnosťou je potrebný aj otvorený, transparentný 
a pravidelný dialóg Únie s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ako ustanovuje Lisabonská 
zmluva;

21. odporúča inštitúciám EÚ, aby spoločne poskytli informácie o reprezentatívnosti a oblastiach 
činnosti organizácií občianskej spoločnosti v Európe, napríklad vo forme verejnej databázy, 
ľahko prístupnej užívateľom;

22. vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh o európskych spolkoch s cieľom poskytnúť 
európskym organizáciám občianskej spoločnosti spoločný právny základ;

23. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil parlamentom členských štátov, Rade, 
Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
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Správa o usmerneniach týkajúcich sa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na 
realizáciu občianskej iniciatívy podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej 
únii(INI/2008/2169) - Správa Sylvie-Yvonny Kaufmannovej1

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva 
o založení Európskeho spoločenstva a ktorá bola podpísaná 13. decembra 2007 v Lisabone,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a rámec 
hodnotenia diskusie o Európskej únii4,

– so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre petície (A6-0043/2008),

A. keďže Lisabonskou zmluvou sa vytvára iniciatíva občanov, pričom občania Únie, ktorých počet 
dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských 
štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila 
vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je 
potrebný právny akt Únie – článok 11 ods. 4 prepracovanej Zmluvy o EÚ (Zmluva o EÚ 
v novom znení),

B. keďže tým milión občanov Únie dostane rovnaké právo vyzvať Komisiu, aby predložila návrh 
právneho aktu, aké má Rada už od založenia Európskeho spoločenstva v roku 1957 (pôvodne 
článok 152 Zmluvy o EHS, súčasný článok 208 Zmluvy o ES, budúci článok 241 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie) a Európsky Parlament od roku 1993, kedy nadobudla platnosť 
Maastrichtská zmluva (súčasný článok 192 Zmluvy o ES, budúci článok 225 Zmluvy 
o fungovaní EÚ),

C. keďže občania tak budú zohrávať priamu úlohu pri výkone zvrchovanej moci Európskej únie 
tým, že prvý krát budú priamo zapojení do prípravy európskych legislatívnych návrhov,

D. keďže cieľom článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení je vytvoriť individuálne právo 

                                               
1 Táto správa ešte nebola preskúmaná plénom, ani sa o nej nehlasovalo, preto text nižšie uvádza výsledok 

hlasovania Výboru pre ústavné veci.
2 Ú. v. EÚ C 310, 16.12.04, s. 1.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055
4 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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účasti na občianskej iniciatíve ako osobitný dôsledok práva na účasť na demokratickom živote 
Únie v súlade s článkom 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ v novom znení,

E. keďže právo iniciatívy sa často zamieňa s právom na podanie petície; keďže je potrebné 
zabezpečiť, aby si boli občania plne vedomí rozdielu medzi týmito dvomi právami, najmä 
vzhľadom na to, že petícia je určená priamo Parlamentu, zatiaľ čo občianska iniciatíva Komisii,

F. keďže inštitúcie Únie a členské štáty majú vytvoriť podmienky na hladké, transparentné a 
účinné uplatňovanie práva na účasť občanov Únie,

G. keďže postupy a podmienky predloženia občianskej iniciatívy vrátane minimálneho počtu 
členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúci takúto iniciatívu pochádzať, upravia 
Parlament a Rada formou nariadenia v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 24 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie),

H. keďže pri prijímaní, ako aj vykonávaní tohto nariadenia musia byť zachované najmä základné 
práva na rovnaké zaobchádzanie, na dobrú správu a právnu ochranu,

Minimálny počet členských štátov

I. keďže v prípade „minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania predkladajúci 
iniciatívu pochádzať“ (článok 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ), ide o občanov „významného 
počtu členských štátov“ (článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení),

J. keďže minimálny počet členských štátov nesmie byť stanovený svojvoľne, ale musí sa riadiť 
účelom tohto nariadenia a jeho výklad musí odkazovať na iné ustanovenia zmluvy, aby sa 
zabránilo rozporom vo výklade,

K. keďže účel tohto nariadenia je zabezpečiť, že východisko európskeho legislatívneho procesu sa 
neriadi osobitnými záujmami jednotlivých členských štátov, ale všeobecným európskym 
záujmom,

L. keďže článok 76 Zmluvy o fungovaní EÚ stanovuje, že legislatívny návrh na základe iniciatívy 
jednej štvrtiny členských štátov obsahuje domnienku dostatočného zohľadnenia všeobecného 
európskeho záujmu, keďže tento minimálny počet preto možno považovať za nespochybniteľný,

M. keďže účel tohto nariadenia je splnený len vtedy, ak sa spája s minimálnym počtom vyjadrení 
podpory zo strany každého zúčastneného členského štátu, 

N. keďže z článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení, ktorý stanovuje presný počet jeden 
milión občanov Únie z celkového počtu občanov približne 500 miliónov, možno vyvodiť, že za 
reprezentatívny podiel by sa mala považovať 1/500 obyvateľstva,

Minimálny vek zúčastnených občanov 

O. keďže článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení sa uplatňuje na všetkých občanov Únie,

P. keďže však akékoľvek obmedzenie práva na demokratickú účasť a každé nerovnaké 



DV\779820SK.doc 257/361 PE423.766v01-00

SK

zaobchádzanie z dôvodov veku musia byť v súlade so zásadou proporcionality,

Q. keďže okrem toho by bolo vhodné zabrániť rozporom vo výklade napríklad v prípade, že 
minimálna veková hranica pre účasť v európskych voľbách v členskom štáte by bola nižšia ako 
minimálna veková hranica stanovená pre účasť na občianskej iniciatíve,

Postup

R. keďže úspešná iniciatíva občanov zaväzuje Komisiu k tomu, aby sa zaoberala záležitosťou a 
rozhodla, či a v akom rozsahu predloží príslušný návrh právneho aktu,

S. keďže by bolo vhodné, aby sa iniciatívy opierali o jeden právny základ alebo o viacero 
právnych základov na predloženie navrhovaného právneho aktu Komisiou,

T. keďže iniciatíva občanov može pokračovať len vtedy, keď je prijateľná v tom zmysle,

 že obsahuje výzvu Komisii, aby predložila návrh právneho aktu Únie,

 že Únia má na tento účel zákonodarné oprávnenie a Komisia právo predkladať návrhy a

 že požadovaný právny akt nie je zjavne v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami 
uplatňovanými v Európskej únii,

U. keďže občianska iniciatíva je úspešná vtedy, keď je prijateľná v uvedenom zmysle, a 
reprezentatívne v tom zmysle, že ju podporuje minimálne milión občanov Únie, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov,

V. je úlohou Komisie overiť, či sú splnené predpoklady úspešnej občianskej iniciatívy,

W. keďže pre organizáciu občianskej iniciatívy je veľmi vhodné, aby sa ešte pred tým, ako sa začnú 
zbierať vyjadrenia podpory, zabezpečila právna istota v súvislosti s prijateľnosťou občianskej 
iniciatívy,

X. keďže Komisia nemôže plniť úlohu preskúmania pravosti vyjadrení podpory a preto by ju mali 
zabezpečovať členské štáty, keďže povinnosti členských štátov v tejto súvislosti sa však 
vzťahujú len na iniciatívy spadajúce pod článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení a 
v žiadnom prípade sa nevzťahujú na iniciatívy, ktoré sú neprijateľné z uvedených dôvodov; 
keďže je preto nevyhnutné, aby si členské štáty ešte predtým, ako začnú zhromažďovať 
vyhlásenia o podpore, zabezpečili právnu istotu ohľadne prijateľnosti občianskej iniciatívy,

Y. keďže overenie prijateľnosti občianskej iniciatívy zo strany Komisie je však obmedzené 
výhradne na uvedené právne otázky a za žiadnych okolností nesmie zahŕňať úvahy o politických 
dôvodoch; keďže týmto sa zabezpečí, že Komisia nemôže rozhodovať o tom, či je alebo nie je 
možné vyhlásiť občiansku iniciatívu za prijateľnú, na základe vlastných politických úvah,

Z. pretože je zjavne vhodné rozdeliť postup občianskej iniciatívy na týchto päť fáz:

 prihlásenie iniciatívy,

 zber vyjadrení podpory,



PE423.766v01-00 258/361 DV\779820SK.doc

SK

 podanie iniciatívy,

 vyjadrenie stanoviska Komisie,

 overenie, že požadovaný právny akt je v súlade so zmluvami.

Zásada transparentnosti

AA. keďže verejnosť môže prostredníctvom občianskej iniciatívy uplatňovať svoju zvrchovanú 
moc v legislatívnej oblasti a z tohto dôvodu podlieha občianska iniciatíva zásade 
transparentnosti; keďže to znamená, že autori občianskej iniciatívy sa musia verejne 
zodpovedať za svoje finačné prostriedky vrátane zdrojov týchto prostriedkov,

Politická kontrola postupu

AB. keďže sledovanie postupu podávania občianskej iniciatívy je politickou úlohou Parlamentu,

AC. keďže táto úloha sa týka vykonávania nariadenia o občianskej iniciatíve ako takej, ako aj 
politického stanoviska Komisie, pokiaľ ide o požiadavku obsiahnutú v občianskej iniciatíve,

AD. keďže je dôležité zabezpečiť kompatibilitu medzi požiadavkami predkladanými Komisii 
formou občianskej iniciatívy a demokraticky schválenými prioritami a návrhmi Parlamentu;

Konštitučné občianske iniciatívy

AE. keďže je otázne, či článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ v novom znení zahŕňa aj iniciatívy, ktoré 
sú zamerané na zmeny a doplnenie zmluvy (konštitučné občianske iniciatívy),

1. žiada Komisiu, aby okamžite po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy predložila návrh 
nariadenia o iniciatíve občanov v súlade s článkom 24 Zmluvy o fungovaní EÚ;

2. vyzýva Komisiu, aby pritom náležite zohľadnila odporúčania stanovené v prílohe k tomuto 
uzneseniu;

3. žiada, aby nariadenie bolo jasné, jednoduché a prijateľné pre používateľov, a aby obsahovalo 
praktické prvky súvisiace s definíciou občianskej iniciatívy tak, aby nebola zamieňaná 
s právom na podanie petície;

4. rozhodol, že ihneď po prijatí tohto nariadenia preskúma zriadenie efektívneho systému 
na sledovanie postupu predkladania občianskej iniciatívy;

5. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA: 
ODPORÚČANIA K OBSAHU NÁVRHU KOMISIE TÝKAJÚCEHO SA NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O POSTUPE A PODMIENKACH 
PREDLOŽENIA INICIATÍVY OBČANOV

Stanovenie minimálneho počtu členských štátov

1. Počet členských štátov, z ktorých pochádzajú občania Únie podieľajúci sa na občianskej 
iniciatíve, musí byť aspoň štvrtina členských štátov.

2. Táto požiadavka je splnená len vtedy, keď iniciatívu podporí aspoň 1/500 obyvateľov z každého 
zúčastneného členského štátu.

Stanovenie minimálneho veku zúčastnených občanov
3. Každý občan Únie, ktorý má právo voliť v súlade s legislatívou vlastného členského štátu, sa 

môže zúčastniť na občianskej iniciatíve.

Priebeh postupu 
4. Postup občianskej iniciatívy sa skladá z týchto piatich fáz:

• prihlásenie iniciatívy,

• zhromažďovanie vyjadrení podpory,

• podanie iniciatívy,

• vyjadrenie stanoviska Komisie,

• overenie, že požadovaný právny akt je v súlade so zmluvami.

5. Prvá fáza občianskej iniciatívy sa začína jej ohlásením organizátormi Komisii a končí 
formálnym rozhodnutím Komisie o úspešnom ohlásení. Jej hlavnými znakmi sú:

a) Organizátori musia občiansku iniciatívu riadne prihlásiť v Komisii. Pri oznámení musí 
každý organizátor uviesť svoje meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu 
bydliska, ako aj presné znenie občianskej iniciatívy v jednom z úradných jazykov 
Európskej únie. 

b) Komisia preskúma, či je prihlásená občianska iniciatíva formálne prijateľná. Občianska 
iniciatíva je formálne prijateľná, ak spĺňa nasledujúce štyri podmienky:

Obsahuje výzvu Európskej komisii, aby predložila návrh na prijatie právneho aktu 
Európskej únie.

V súlade so zmluvami, ktoré predstavujú základ Európskej únie, má Európska únia 
právomoc prijať právny akt v danej záležitosti. 
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V súlade so zmluvami, ktoré predstavujú základ Európskej únie, má Európska komisia 
právomoc predložiť návrh právneho aktu v danej záležitosti. Požadovaný právny akt 
nie je zjavne v rozpore so všeobecnými právnymi zásadami uplatňovanými 
v Európskej únii.

V súlade s článkom 41 Charty základných práv Európskej únie Komisia poskytne 
organizátorom náležitú podporu, aby sa zabezpečilo, že všetky prihlasované iniciatívy sú 
prípustné. Okrem toho Komisia informuje organizátorov občianskej iniciatívy 
o prebiehajúcich alebo plánovaných legislatívnych návrhoch v záležitostiach týkajúcich sa 
príslušnej občianskej iniciatívy, ako aj o už úspešne ohlásených občianskych iniciatívach, 
ktoré sa čiastočne, alebo úplne týkajú tej istej veci.

c) Komisia musí do dvoch mesiacov po prihlásení občianskej iniciatívy rozhodnúť, či je 
inicatíva prijateľná a či ju možno prihlásiť. Prihlásenie možno zamietnuť len na základe 
právnych dôvodov, v žiadnom prípade však nie z politických dôvodov.

d) Rozhodnutie sa adresuje tak jednotlivo organizátorom, ako aj verejnosti. Rozhodnutie sa 
oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. 
O tomto rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské 
štáty.

e) Rozhodnutie je predmetom preskúmania Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj 
Európskym ombudsmanom, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. Podobne to 
platí v prípade, ak Komisia takéto rozhodnutie neprijme.

f) Komisia na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam všetkých prihlásených 
občianskych iniciatív. 

g) Organizátori občianskej iniciatívy môžu iniciatívu kedykoľvek odvolať. V takom prípade 
sa iniciatíva považuje za neohlásenú a Komisia ju zo svojho zoznamu vyškrtne.

6. Druhá fáza občianskej iniciatívy zahŕňa zhromažďovanie individuálnych vyhlásení o podpore 
úspešne prihlásenej občianskej iniciatívy, ako aj úradné potvrdenie výsledkov zhromažďovania 
členskými štátmi. Jej hlavnými znakmi sú:

a) Členské štáty stanovia účinný postup zhromažďovania právoplatných vyhlásení o podpore 
občianskej iniciatívy, ako aj postup úradného potvrdenia výsledku tohto zhromažďovania.

b) Vyjadrenie podpory je právoplatné, ak bolo vyhlásené v lehote stanovenej pre 
zhromažďovanie vyjadrení podpory, pričom sa musia dodržiavať príslušné právne predpisy 
členských štátov a právny poriadok EÚ. Lehota na zhromažďovanie vyjadrení podpory je 
jeden rok. Začína plynúť prvým dňom prvého mesiaca, ktorý nasleduje po rozhodnutí 
o prihlásení občianskej iniciatívy.

c) Každá osoba prejavujúca podporu musí predložiť individuálne vyhlásenie o svojej 
podpore, spravidla vlastnoručným podpisom (písomne, prípadne elektronicky). Toto 
vyhlásene musí obsahovať minimálne meno, dátum narodenia, adresu a štátnu príslušnosť 
podporujúcej osoby. Osoba, ktorá je držiteľom viacerých štátnych príslušností, uvedie iba 
jednu príslušnosť podľa vlastného výberu.
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Osobné údaje podliehajú ochrane dát, za ktorú zodpovedajú organizátori občianskej 
iniciatívy. 

d) Vyhlásenie o podpore jednej občianskej iniciatíve smie byť podané iba raz. Každé 
vyhlásenie o podpore obsahuje osobitné miestoprísažné vyhlásenie podporujúcej osoby o 
tom, že jednej a tej istej občianskej iniciatíve doposiaľ svoju podporu neprejavila.

e) Každé vyhlásenie o podpore môže byť až do uplynutia lehoty pre zhromažďovanie 
vyhlásení o podpore odvolané. Pôvodne prejavená podpora sa týmto aktom považuje za 
nevyhlásenú. Organizátori musia o tomto každú podporujúcu osobu informovať. Každé 
vyjadrenie podpory musí obsahovať osobitné vyhlásenie podporujúcej osoby, že bola takto 
informovaná.

f) Každej podporujúcej osobe vystavia organizátori kópiu jej vyhlásenia o podpore vrátane 
kópie jej miestoprísažného vyhlásenia, ako aj jej vyhlásenia o poučení o možnosti 
odvolania.

g) Do dvoch mesiacov po preskúmaní údajov o prejavoch podpory vystavia členské štáty 
organizátorom občianskej iniciatívy úradné potvrdenie o počte riadne vykonaných 
vyhlásení o podpore, zoradených podľa štátnej príslušnosti podporujúcich osôb. Prijatím 
primeraných opatrení zabezpečia, aby bolo každé vyhlásenie o podpore potvrdené len raz a 
len jedným členským štátom a aby sa účinne zabránilo viacnásobným potvrdeniam 
rôznych členských štátov alebo rôznych orgánov toho istého členského štátu.

Osobné údaje podliehajú ochrane dát, za ktorú zodpovedajú zúčastnené orgány členských 
štátov. 

7. Tretia fáza európskej občianskej iniciatívy začína tým, že ju jej organizátori predložia Komisii, 
a končí oficiálnym rozhodnutím Komisie o úspešnosti podania občianskej iniciatívy. Jej 
hlavnými znakmi sú:

a) Organizátori musia občiansku iniciatívu podať Komisii v súlade s právnymi predpismi. Pri 
podaní je potrebné predložiť potvrdenia členských štátov o počte prejavov podpory. 

b) Komisia preskúma, či je podaná občianska iniciatíva reprezentatívna. Občianska iniciatíva 
je reprezentatívna, ak:

má podporu minimálne jedného milióna občanov Únie, 

ide o štátnych príslušníkov aspoň jednej štvrtiny členských štátov, 

počet štátnych príslušníkov každého členského štátu tvorí vždy najmenej 1/500 obyvateľov 
tohto členského štátu. 

c) V priebehu dvoch mesiacov po podaní občianskej iniciatívy musí Komisia rozhodnúť 
o tom, či bolo podanie iniciatívy úspešné. Toto rozhodnutie zahŕňa vyhlásenie o tom, či 
občianska iniciatíva je alebo nie je reprezentatívna. Predloženie iniciatívy môže byť 
zamietnuté len na základe právnych dôvodov, v žiadnom prípade však nie z politických 
dôvodov.
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d) Rozhodnutie sa adresuje tak jednotlivo organizátorom, ako aj verejnosti. Rozhodnutie sa 
oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. 
O tomto rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské 
štáty.

e) Rozhodnutie je predmetom preskúmania Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj 
Európskym ombudsmanom, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. Podobne to 
platí v prípade, ak Komisia takéto rozhodnutie neprijme. 

f) Komisia na svojej internetovej stránke zverejňuje zoznam všetkých úspešne podaných 
občianskych iniciatív. 

8. Štvrtá fáza občianskej iniciatívy zahŕňa dôkladné vecné skúmanie predmetu občianskej 
iniciatívy zo strany Komisie a končí formálnym stanoviskom Komisie k požiadavke obsiahnutej 
v občianskej iniciatíve, aby predložila návrh na právny predpis. Jej hlavnými znakmi sú:

a) Úspešné podaná občianska iniciatíva zaväzuje Komisiu k preskúmaniu obsahu záležitostí, 
ktoré sú predmetom iniciatívy 

b) Komisia na tento účel pozve organizátorov občianskej iniciatívy na vypočutie a dá im 
príležitosť, aby predmet občianskej iniciatívy dôkladne vysvetlili. 

c) Komisia musí rozhodnúť o požiadavke občianskej iniciatívy do troch mesiacov. Ak nechce 
predložiť návrh, musí Parlamentu a organizátorom vysvetliť dôvody, ktoré ju k tomu vedú.

d) Rozhodnutie sa adresuje tak jednotlivo organizátorom, ako aj verejnosti. Rozhodnutie sa 
oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. 
O tomto rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské 
štáty.

e) Ak Komisia na základe požiadavky predloženej občianskou iniciatívou neprijme 
rozhodnutie, stane sa to predmetom skúmania zo strany Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev, ako aj zo strany Európskeho ombudsmana v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi EÚ.

Zásada transparentnosti

9. Organizátori úspešne prihlásenej občianskej iniciatívy sú v primeranej lehote odo dňa ukončenia 
postupu požiadaní, aby Komisii predložili správu o financovaní iniciatívy vrátane zdrojov tohto 
financovania (správu o transparentnosti). Komisia túto správu preskúma a zverejní spolu 
so svojím stanoviskom.

10. Komisia by sa mala spravidla začať zaoberať obsahom občianskej iniciatívy až potom, ako jej 
bola v náležitej forme predložená správa o transparentnosti.
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Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov 
záujmových skupín (lobistov) v európskych inštitúciách (2007/2115(INI)) - Správa Stubba
Alexandra

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 9 ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na zelenú knihu o „Európskej iniciatíve za transparentnosť“, ktorú predložila 
Komisia (KOM(2006)0194),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu 
o „Európskej iniciatíve za transparentnosť“ (KOM(2007)0127),

– so zreteľom na návrh kódexu správania záujmových skupín, ktorý predložila Komisia 
10. decembra 2007,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. júla 1996 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku 
(lobing v Parlamente)1,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 1997 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku 
(Kódex správania lobistov)2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu, 
Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci (A6-0105/2008),

A. keďže v dôsledku rozšírenia právomocí Parlamentu sa podstatne zvýšilo lobovanie v 
Európskom parlamente,

B. keďže cieľom lobovania nie je len ovplyvňovať politiku a legislatívne rozhodnutia, ale aj 
prideľovanie finančných prostriedkov Spoločenstva, ako aj monitorovanie a presadzovanie 
právnych predpisov;

C. keďže po očakávanej ratifikácii Lisabonskej zmluvy sa právomoci Parlamentu rozšíria do takej 
miery, že sa stane spoluzákonodarcom vo všetkých častiach takmer celého bežného 
legislatívneho postupu, a preto sa naň zameria ešte viac lobistických skupín;

D. keďže zástupcovia záujmových skupín zohrávajú veľmi významnú úlohu v otvorenom 
a pluralitnom dialógu, na ktorom je založený systém demokracie, a pre poslancov sú pri 
vykonávaní ich mandátu významným zdrojom informácií,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 261, 9.9.1996, s. 75.
2 Ú. v. EÚ C 167, 2.6.1997, s. 22.
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E. keďže lobistické skupiny lobujú nielen u poslancov, ale pokúšajú sa ovplyvniť aj rozhodnutia 
Parlamentu, a to lobovaním úradníkov pracujúcich na sekretariátoch parlamentných výborov, 
personálu politických skupín a asistentov poslancov, 

F. keďže podľa odhadov pôsobí v Bruseli približne 15 000 lobistov a 2 500 lobistických 
organizácií,

G. keďže Komisia navrhla zaviesť pre zástupcov záujmových skupín v európskych inštitúciách 
spoločný register ako súčasť svojej Európskej iniciatívy za transparentnosť,

H. keďže Parlament má svoj vlastný register lobistov1 už od roku 1996, ako aj svoj kódex 
správania2, podľa ktorého registrovaní lobisti musia konať v súlade s vysokými etickými 
štandardami,

I. keďže v Parlamente je v súčasnosti približne 5 000 registrovaných lobistov,

J. keďže lobistické skupiny zahŕňajú miestne a vnútroštátne organizácie, pričom za reguláciu ich 
činností sú zodpovedné členské štáty,

Zvýšenie transparentnosti Parlamentu

1. uznáva vplyv lobistických skupín na rozhodovacie procesy EÚ, a preto považuje za dôležité, 
aby poslanci Parlamentu poznali totožnosť organizácií zastupovaných lobistickými skupinami;
zdôrazňuje, že transparentný a rovnaký prístup do všetkých inštitúcií EÚ je absolútnou 
podmienkou zaručenia legitimity Únie a dôvery jej občanov; zdôrazňuje, že transparentnosť 
musí byť zaručená v oboch smeroch, t. j. vo fungovaní samotných inštitúcií, ako aj medzi 
lobistami; zdôrazňuje, že rovnaký prístup lobistických skupín do inštitúcií EÚ rozširuje odborné 
poznatky, ktoré sú k dispozícii na fungovanie EÚ; považuje za podstatné, aby zástupcovia 
občianskej spoločnosti mali prístup do inštitúcií EÚ, a to predovšetkým do Parlamentu; 

2. domnieva sa, že poslanci sú sami zodpovední za to, aby zabezpečili, že budú informovaní 
vyváženým spôsobom; zdôrazňuje, že poslancov treba považovať za schopných prijímať 
politické rozhodnutia nezávisle od lobistov;

3. uznáva, že spravodajca môže, ak to považuje za vhodné (na základe dobrovoľnosti), použiť tzv. 
legislatívnu stopu, t. j. orientačný zoznam (priložený k správam Parlamentu) registrovaných 
zástupcov záujmových skupín, s ktorými sa počas prípravy príslušnej správy konzultovalo 
a ktorí k nej významne prispeli; domnieva sa, že je mimoriadne žiaduce, aby bol takýto zoznam 
súčasťou legislatívnych správ; zdôrazňuje však, že pre Komisiu je ešte dôležitejšie, aby sa 
takáto legislatívna stopa prikladala k jej legislatívnym iniciatívam;

4. zastáva názor, že Parlament musí rozhodnúť úplne nezávisle, do akej miery zohľadní názory 
predkladané občianskou spoločnosťou;

5. berie na vedomie súčasné pravidlá, podľa ktorých sa od poslancov vyžaduje, aby zverejňovali 
svoje finančné záujmy; vyzýva predsedníctvo, aby na základe návrhu kvestorov vypracovalo 
plán ďalšieho zlepšovania vykonávania a monitorovania pravidiel Parlamentu, na základe 

                                               
1 Článok 9 ods. 4 rokovacieho poriadku.
2 Príloha IX článok 3 rokovacieho poriadku.
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ktorých je poslanec povinný predložiť vyhlásenie o každej finančnej, personálnej alebo 
materiálnej podpore, ktorú dostáva1;

6. berie na vedomie súčasné pravidlá o medziskupinách, ktoré stanovujú povinnosť predkladať 
vyhlásenia o finančných záujmoch; žiada väčšiu prehľadnosť, pokiaľ ide o medziskupiny, t. j. 
požaduje uverejnenie zoznamu všetkých existujúcich registrovaných a neregistrovaných 
medziskupín na webovej stránke Parlamentu vrátane úplného vyhlásenia o vonkajšej podpore 
pre činnosti medziskupín, ako aj prehlásenia o všeobecných cieľoch príslušnej medziskupiny; 
zdôrazňuje však, že medziskupiny sa v žiadnom prípade nesmú považovať za orgány 
Parlamentu;

7. vyzýva predsedníctvo, aby na základe návrhu kvestorov preskúmali spôsoby obmedzenia 
nepovoleného vstupu do tých častí parlamentných budov, kde sú umiestnené kancelárie 
poslancov EP, zatiaľ čo prístup verejnosti do miestností výborov by sa mal obmedziť iba vo 
výnimočných prípadoch;

Návrh Komisie

8. víta návrh Komisie týkajúci sa štruktúrovanejšieho rámca pre činnosť zástupcov záujmových 
skupín ako súčasť Európskej iniciatívy za transparentnosť;

9. súhlasí s definíciou lobingu Komisie, ktorá ho považuje za „ činnosti vykonávané s cieľom 
ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovacie procesy v európskych inštitúciách“; zastáva názor, že 
táto definícia je v súlade s článkom 9 ods. 4 rokovacieho poriadku;

10. zdôrazňuje, že všetky subjekty vrátane zástupcov verejných a súkromných záujmových skupín, 
ktoré nie sú súčasťou inštitúcií EÚ, a na ktoré sa vzťahuje táto definícia, by sa mali považovať 
za lobistov, a malo by sa s nimi zaobchádzať rovnakým spôsobom: profesionálni lobisti, interní 
lobisti spoločností, mimovládne organizácie, skupiny odborníkov (think-tanky), obchodné 
združenia, odborové združenia a združenia zamestnávateľov, ziskové a neziskové organizácie 
a právnici, pokiaľ ich hlavným cieľom je ovplyvňovanie politiky a nie judikatúry; zdôrazňuje 
však tiež, že rozsah pôsobnosti týchto pravidiel sa nevzťahuje na regióny a obce členských 
štátov, ako ani na politické strany na vnútroštátnej alebo európskej úrovni a orgány, ktorých 
právny status vyplýva zo zmlúv, pokiaľ konajú v súlade so svojou funkciou a vykonávajú úlohy, 
ktoré takýmto orgánom zmluvy ukladajú;

11. v zásade víta návrh Komisie na registráciu „na jednom mieste“, kde by sa lobisti mohli 
zaregistrovať zároveň pre Komisiu aj Parlament a vyzýva k tomu, aby Rada, Komisia 
a Parlament prijali medziinštitucionálnu dohodu o spoločnom povinnom registri, ktorý by platil 
vo všetkých inštitúciách a zahŕňal zverejnenie úplných finančných informácií, spoločný 
mechanizmus pre vyradenie z registra a spoločný kódex etického správania; zároveň však 
pripomína, že medzi Radou, Komisiou a Parlamentom jestvujú zásadné rozdiely; vyhradzuje si 
preto právo posúdiť návrh Komisie po jeho dopracovaní a až vtedy rozhodnúť, či ho podporí 
alebo nie;

12. pripomína, že počet lobistov, ktorí majú prístup do Parlamentu, musí ostať primeraný; navrhuje 
preto, aby sa prijal systém, v rámci ktorého lobistom bude stačiť zaregistrovať sa len raz 

                                               
1 Príloha I článok 2 rokovacieho poriadku.
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vo všetkých inštitúciách a každá inštitúcia bude môcť rozhodnúť, či príslušnému lobistovi 
povolí vstup do svojich priestorov, čo umožní Parlamentu, aby naďalej obmedzoval počet 
vstupných preukazov na štyri pre každú organizáciu alebo spoločnosť;

13. žiada Radu, Komisiu a Parlament, aby si vzájomne uznávali samostatné registre v prípade, že sa 
nepodarí dosiahnuť vytvorenie spoločného registra; navrhuje, aby v prípade, že inštitúcie 
nebudú mať spoločný register lobistických skupín, ich jednotlivé registre na internetových 
stránkach obsahovali odkazy na ostatné registre s cieľom umožniť porovnanie záznamov 
lobistických skupín; vyzýva generálneho tajomníka, aby presunul parlamentný zoznam 
zástupcov akreditovaných záujmových skupín na prístupnejšie miesto internetovej stránky 
Parlamentu;

14. navrhuje, aby sa urýchlene zriadila spoločná pracovná skupina zložená zo zástupcov Rady, 
z komisárov a poslancov Európskeho parlamentu menovaných konferenciou predsedov 
s cieľom do konca roka 2008 posúdiť dôsledky spoločného registra vzťahujúceho sa na 
všetkých lobistov, ktorí chcú mať prístup do Rady, Komisie alebo do Parlamentu a vypracovať 
spoločný kódex správania; poveruje svojho generálneho tajomníka, aby prijal vhodné opatrenia;

15. naliehavo vyzýva Radu, aby sa pripojila k prípadnému spoločnému registru; domnieva sa, že 
treba dôkladne posúdiť činnosť lobistov vo vzťahu k sekretariátu Rady v súvislosti s otázkami 
spolurozhodovania;

16. berie na vedomie rozhodnutie Komisie začať s dobrovoľným registrom a po uplynutí jedného 
roka systém zhodnotiť, má však obavy, že čisto dobrovoľný systém umožní menej 
zodpovedným lobistom vyhýbať sa svojim povinnostiam; vyzýva všetky tri inštitúcie, aby 
najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti spoločného registra preskúmali pravidlá, 
ktorými sa riadi činnosť lobistov, s cieľom zhodnotiť, či zmenený systém zabezpečuje potrebnú 
transparentnosť činností lobistov; je informovaný o právnom základe povinného registra 
stanovenom Lisabonskou zmluvou a je rozhodnutý medzičasom spolupracovať s inštitúciami 
prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody na základe existujúcich registrov; domnieva sa, 
že pre tých lobistov, ktorí chcú mať pravidelný prístup do inštitúcií, by mala byť registrácia 
povinná, tak, ako to de facto funguje už teraz v Parlamente; 

17. domnieva sa, že so zreteľom na neustály vývoj postupov, ktoré sa uplatňujú pri lobovaní, musia 
byť všetky pravidlá upravujúce túto činnosť dostatočne flexibilné, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť 
zmenám;

18. berie na vedomie návrh kódexu správania zástupcov záujmových skupín, ktorý predložila 
Komisia; pripomína Komisii, že Parlament takýto kódex už má viac než 10 rokov a žiada 
Komisiu, aby s Parlamentom rokovala o vytvorení spoločných pravidiel; zastáva názor, že 
každý takýto kódex by mal zaručovať prvok prísneho monitorovania správania lobistov; 
zdôrazňuje, že v prípade lobistov, ktorí porušia kódex správania, by sa mali uplatňovať sankcie; 
zdôrazňuje, že na overovanie informácií v registri treba vyčleniť dostatočné zdroje (personálne 
a finančné); domnieva sa, že v prípade registra Komisie môžu sankcie zahŕňať dočasné 
vylúčenie z registra, vo vážnejších prípadoch úplné vyradenie z registra; vyjadruje nádej, že ak 
sa vytvorí spoločný register, mali by sa sankcie za správanie lobistov, ktoré je v rozpore so 
stanovenými pravidlami, týkať prístupu do všetkých inštitúcií, na ktoré sa register vzťahuje;

19. zdôrazňuje potrebu, aby sa register dal jednoducho používať a aby bol na internete ľahko 
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prístupný; verejnosť musí mať možnosť register jednoducho nájsť a vyhľadávať v ňom, pričom 
register musí obsahovať nielen názvy lobistických organizácií, ale aj mená samotných lobistov;

20. zdôrazňuje, že register by mal obsahovať samostatné kategórie, v ktorých by boli lobisti 
registrovaní na základe druhu záujmov, ktoré zastupujú (napr. profesionálne združenia, 
zástupcovia spoločností, odborové združenia, združenia zamestnávateľov, advokátske 
kancelárie, mimovládne organizácie atď.);

21. víta rozhodnutie Komisie požadovať od zástupcov záujmových skupín, ktorí si želajú zápis do 
registra, zverejnenie finančných informácií týkajúcich sa:

– obratu profesionálnych poradenských firiem a právnických firiem súvisiaceho s lobingom 
v inštitúciách EÚ, ako aj relatívneho podielu ich najväčších klientov na tomto obrate;

– odhadu nákladov interných lobistov spoločností a obchodných združení súvisiacich s priamym 
lobingom v inštitúciách EÚ;

– celkového rozpočtu a prehľadu hlavných zdrojov financovania MVO a skupín odborníkov 
(think-tankov);

22. zdôrazňuje, že požiadavka zverejňovania finančných informácií musí platiť rovnako pre 
všetkých registrovaných zástupcov záujmových skupín;

23. žiada pracovnú skupinu, aby navrhla osobitné kritériá vzťahujúce sa na požiadavku na 
zverejňovanie finančných informácií, napríklad uvedenie výdavkov na lobovanie v rámci 
primeraných parametrov (presné čísla nie sú potrebné);

24. vyzýva príslušný výbor, aby pripravil všetky potrebné zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku 
Parlamentu;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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- Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o zmene a doplnení 
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výborov (2007/2016(REG)) - Správa Richarda Corbetta 310

- Návrh správy o všeobecnej revízii rokovacieho poriadku Parlamentu 
(2007/2124(REG)) - Správa Richard Corbett 312

B. Interpretácie rokovacieho poriadku
- Interpretácia článku 162 ods. 2 rokovacieho poriadku (2005/2103(REG)) -
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o vložení nového článku 204a
o korigendách do rokovacieho poriadku (2005/2041(REG)) - Správa Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 10. marca 2005,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0229/2007),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 204a (nový)

Článok 204a
Korigendá

1. Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament, 
zistí chyba, predseda ak je to vhodné, 
predloží gestorskému výboru návrh 
korigendade rectificatif à la commission 
compétente.
2. Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament a 
bol dohodnutý s inými inštitúciami, zistí 
chyba, predseda požiada tieto inštitúcie o 
súhlas s potrebnými opravami a potom 
postupuje v súlade s odsekom 1.
3. Gestorský výbor preskúma návrh 
korigenda a predloží ho Parlamentu, ak 
sa presvedčí o tom, že chybu, ktorá 
nastala možno opraviť navrhnutým 
spôsobom.
4. Korigendum sa oznámi na nasledujúcej 
schôdzi. Považuje sa za schválené, ak 
najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín 
po tomto oznámení nepredloží politická 
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skupina alebo aspoň štyridsať poslancov 
žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo. Ak 
korigendum nie je schválené, vráti sa 
späť gestorskému výboru, ktorý môže 
predložiť zmenené korigendum, alebo 
postup uzavrieť.
5. Schválené korigendá sa uverejnia 
rovnako ako text, na ktorý sa vzťahujú. 
Článok 66 ods. 3, článok 67 a článok 68 
sa použijú primerane. 
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. januára 2006 o zmenách a doplneniach 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa kódexu správania európskych 
poslancov (2005/2075(REG)) - Správa Gérard Onesta 

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 18. marca 2005,

– so zreteľom na návrhy zmien a doplnení rokovacieho poriadku, ktoré vypracovalo 
predsedníctvo 7. marca 2005,

– so zreteľom na článok 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0413/2005),

A. keďže je potrebné dbať na to, aby mohla činnosť P

arlamentu prebiehať dôstojne a pritom zostala zachovaná živosť rozpráv v pléne,

B. keďže súčasné ustanovenia rokovacieho poriadku neumožňujú primeraným spôsobom reagovať 
na všetky narušenia pracovných činností a iných aktivít v priestoroch Parlamentu,

C. keďže, tak ako býva zvykom vo všetkých parlamentoch, je potrebné zaviesť možnosť použiť 
sankcie voči tým poslancom, ktorí nerešpektujú kódex správania, a keďže v kódexe by mali byť 
vymedzené hlavné zásady a mal byť stanovený interný postup odvolania sa proti rozhodnutiam 
o prijatí týchto sankcií, s cieľom zabezpečiť právo na obranu,

1. rozhodol o nasledovných zmenách a doplneniach rokovacieho poriadku;

2. rozhodol, že tieto zmeny a doplnenia vstúpia do platnosti v prvý deň nasledujúcej schôdze 
podľa článku 202 odseku 3 rokovacieho poriadku;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade, Komisii a 
parlamentom členských štátov.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 9 názov a odsek 1 prvý pododsek

Kódex správania Finančné záujmy poslancov, kódex 
správania a prístup do Parlamentu

1. Parlament môže prijať kódex správania
poslancov. Kódex sa prijme podľa článku
202 ods. 2 a bude tvoriť prílohu k 
rokovaciemu poriadku. 

1. Parlament môže prijať pravidlá
transparentnosti týkajúce sa finančných 
záujmov poslancov, ktoré budú tvoriť 
prílohu k rokovaciemu poriadku. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 9 ods. 1a (nový)

1a. Správanie poslancov je založené na 
vzájomnom rešpekte a na hodnotách a 
princípoch definovaných v základných 
zmluvách Európskej únie. Poslanci svojim 
správaním chránia dôstojnosť Parlamentu 
a nesmú narušiť úspešný priebeh 
parlamentnej činnosti ani pokojnú 
atmosféru vo všetkých budovách 
Parlamentu.
Nedodržiavanie týchto princípov môže viesť 
k uplatneniu opatrení podľa článku 146 až 
148.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 9 ods. 1b (nový)

1b. Uplatňovanie tohto článku v žiadnom 
prípade nebráni živým parlamentným 
diskusiám ani slobode prejavu poslancov. 
Je založené na plnom dodržiavaní 
výsadných práv poslancov, ktoré sú 
vymedzené v primárnej legislatíve a 
služobnom poriadku, ktorý sa na nich 
vzťahuje. 
Opiera sa o princíp transparentnosti a 
garantuje, že akékoľvek ustanovenie v tejto 
veci bude oznámené poslancom, ktorí sú 
individuálne oboznámení so svojimi 
právami a povinnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Výklad článku 22 ods. 3

Medzi záležitosti týkajúce sa priebehu 
rokovaní patria otázky správania sa 
poslancov vo všetkých budovách 
Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 96 ods. 3

3. Schôdze výborov sú zvyčajne verejné. 3. Schôdze výborov sú zvyčajne verejné. 
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Výbory môžu rozhodnúť, avšak najneskôr
pri schvaľovaní programu príslušnej 
schôdze, aby bol program schôdze rozdelený 
na body prístupné a neprístupné verejnosti. 
Ak sa však schôdza koná za zatvorenými 
dverami, môže výbor podľa článku 4 ods. 1 
až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 umožniť verejnosti 
prístup k dokumentom a zápisnici zo 
schôdze.

Výbory môžu rozhodnúť, avšak najneskôr
pri schvaľovaní programu príslušnej 
schôdze, aby bol program schôdze rozdelený 
na body prístupné a neprístupné verejnosti. 
Ak sa však schôdza koná za zatvorenými 
dverami, môže výbor podľa článku 4 ods. 1 
až 4 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 umožniť verejnosti 
prístup k dokumentom a zápisnici zo 
schôdze. V prípade porušenia pravidiel o 
zachovaní dôvernosti sa uplatňuje článok 
147.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
HLAVA VI kapitola 3a (nová) názov (nový)

KAPITOLA 3a
OPATRENIA V PRÍPADE 
NEDODRŽIAVANIA KÓDEXU 
SPRÁVANIA

(vložiť pred článok 146)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 146 názov a odsek 1

Poriadok v rokovacej sále Okamžité opatrenia
1. Predseda napomenie každého poslanca, 
ktorý narúša priebeh rokovania.

1. Predseda napomenie každého poslanca, 
ktorý narúša úspešný priebeh rokovania a 
ktorého správanie sa nezlučuje s 
príslušnými ustanoveniami článku 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 146 ods. 3

3. Pri ďalšom narušení môže predseda 
vykázať poslanca z rokovacej sály až do 
konca rokovania. Generálny tajomník 
zabezpečí, aby sa toto disciplinárne 
opatrenie okamžite vykonalo za pomoci 
uvádzačov, a v prípade potreby za pomoci 
bezpečnostnej služby Parlamentu.

3. Ak poslanec pokračuje v rušení poriadku 
alebo pri ďalšom narušení môže predseda 
odobrať poslancovi slovo a vykázať ho z 
rokovacej sály až do konca rokovania. Toto 
opatrenie môže uplatniť s okamžitou 
platnosťou a v prípade mimoriadne 
závažného porušenia tak môže urobiť bez 
druhej výzvy na zachovanie poriadku v 
rokovacej sále. Generálny tajomník 
zabezpečí, aby sa toto disciplinárne 
opatrenie bezodkladne vykonalo za pomoci
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uvádzačov, a v prípade potreby za pomoci 
bezpečnostnej služby Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 146 ods. 3a (nový)

3a. Ak rušenie poriadku ohrozuje chod 
Parlamentu, predseda rokovanie ukončí 
alebo ho na určitý čas preruší, aby mohol 
byť poriadok znovu obnovený. Ak sa 
predsedovi nepodarí získať pozornosť, 
opustí predsednícke kreslo, čo má za 
následok prerušenie rokovania.
Rokovanie znovu zvolá predseda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 146 ods. 3b (nový)

b. Právomoci vymedzené v odsekoch 1 až 3a 
sú obdobne udeľované predsedovi schôdze 
orgánov, výborov a delegácií, tak ako sú 
vymedzené v rokovacom poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 146 ods. 3c (nový)

3c. V prípade potreby a vzhľadom na 
závažnosť porušenia kódexu správania 
môže predsedajúci podať predsedovi 
Parlamentu žiadosť o uplatnenie článku 
147, a to najneskôr do nasledujúcej 
schôdze alebo do nasledujúceho 
zasadania príslušného orgánu, výboru 
alebo delegácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 147

Exclusion des députés Sanctions
1. Vo veľmi vážnych prípadoch narušenia 
poriadku alebo chodu Parlamentu môže
predseda po formálnom upozornení 
navrhnúť bezprostredne alebo najneskôr 
počas nasledujúcej schôdze, aby Parlament 
hlasoval o pokarhaní poslanca, čo má za 

1. V prípade mimoriadne závažného
narušenia poriadku alebo chodu Parlamentu 
porušením princípov definovaných v 
článku 9 Predseda po vypočutí príslušného 
poslanca vydá odôvodnené rozhodnutie o 
uložení primeranej sankcie, ktoré oznámi 
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následok okamžité vykázanie poslanca z 
rokovacej sály a zákaz vstupu do nej na dva 
až päť dní.

dotknutému poslancovi a predsedom 
orgánov, výborov a delegácií, ktorých je 
poslanec členom. Predseda následne o 
uložení sankcie informuje na plenárnej 
schôdzi.

2. Parlament rozhodne o vykonaní takéhoto 
disciplinárneho opatrenia v čase, ktorý určí 
predseda, t.j. počas rokovania, na ktorom k 
narušeniu došlo, alebo v prípade narušenia 
poriadku mimo rokovacej sály v čase, keď 
bol o ňom predseda informovaný, 
najneskôr však na nasledujúcej schôdzi. 
Dotknutý poslanec má právo byť vypočutý 
v Parlamente pred hlasovaním. Dĺžka jeho 
rečníckeho času je najviac päť minút.

2. Pri hodnotení sa musí zohľadňovať, či je 
správanie výnimočné, opakované alebo 
trvalé ako aj jeho stupeň závažnosti na 
základe usmernení uvedených v prílohe 
tohto rokovacieho poriadku*.

3. O navrhnutom disciplinárnom opatrení 
sa hlasuje elektronicky a bez rozpravy. 
Žiadosti podané podľa článku 149 ods. 3 
alebo článku 160 ods. 1 nie sú prípustné.

3. Uložená sankcia môže obsahovať jednu 
alebo niekoľko nasledujúcich opatrení:
a) pokarhanie;
b) zánik nároku na pobytový príspevok na 
obdobie od dvoch do desiatich dní; 
c) bez toho, aby bol dotknutý výkon 
volebného práva na plenárnej schôdzi a s 
výhradou prísneho dodržiavania kódexu 
správania v takomto prípade, úplné 
prerušenie účasti alebo čiastočná účasť na 
parlamentných činnostiach s platnosťou od 
dvoch do desiatich po sebe nasledujúcich 
dní počas ktorých zasadá Parlament alebo 
jeden z jeho orgánov, výborov alebo 
delegácií;
d) v súlade s článkom 18 predloženie 
návrhu konferencii predsedov na 
prerušenie alebo odobratie jedného alebo 
viacerých volebných mandátov v 
Parlamente; 

* Pozri prílohu XVI a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 148

Rušenie poriadku Interné postupy odvolania
Ak rušenie poriadku ohrozuje chod Dotknutý poslanec môže podať vnútorné 
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Parlamentu, predseda rokovanie ukončí 
alebo ho na určitý čas preruší, aby mohol 
byť poriadok znovu obnovený. Ak sa 
predsedovi nepodarí získať pozornosť, 
opustí predsednícke kreslo, čo má za 
následok prerušenie rokovania. Rokovanie 
znovu zvolá predseda.

odvolanie na Predsedníctvo v lehote dvoch 
týždňov od oznámenia o uložení sankcie 
Predsedom, čím sa preruší uplatnenie 
sankcie. Predsedníctvo môže najneskôr do 
štyroch týždňov po podaní odvolania zrušiť, 
potvrdiť alebo zmenšiť dosah uloženej 
sankcie bez toho, aby boli dotknuté externé 
spôsoby odvolania, ktoré môže poslanec 
využiť. Ak Predsedníctvo nerozhodne v 
uvedenej lehote, sankcia sa stáva 
neplatnou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha XVI a (nová)

PRÍLOHA XVI a
Usmernenia vzťahujúce sa na výklad 
kódexu správania poslancov
1. Od správania, ktoré aktívnym spôsobom 
narúša akúkoľvek parlamentnú činnosť je 
potrebné odlišovať správanie vizuálnej 
povahy, ktoré je možné tolerovať ak nie je 
hanlivé alebo urážlivé, ak neprekračuje 
rozumnú mieru a nevyvoláva konflikt.
2. Zodpovednosť poslancov vzniká od 
momentu, kedy osoby, ktoré poslanci 
zamestnávajú alebo ktorým umožňujú vstup 
do Parlamentu nedodržiavajú v budovách 
Parlamentu kódex správania vzťahujúci sa 
na poslancov.
Predseda alebo jeho zástupcovia uplatnia 
svoju disciplinárnu právomoc voči týmto 
osobám alebo ktorejkoľvek inej externej 
osobe, ktorá sa nachádza v budovách 
Parlamentu.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. októbra 2006 o zmene článkov 3 a 4 rokovacieho
poriadku (2005/2036(REG)) - Správa Pahora Boruta

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 14. decembra 2004 o preskúmaní osvedčení o zvolení za 
poslanca1 a osobitne na odsek 6,

– so zreteľom na list generálneho tajomníka zo dňa 15. februára 2005,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0274/2006),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovaných zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť podľa článku 202 ods. 3 
rokovacieho poriadku v prvý deň schôdze nasledujúcej po ich prijatí;

3. poveruje svojho predsedu, aby informoval Radu a Komisiu o tomto rozhodnutí.

Znenie platného textu Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 ods. 1 (nový)

-1. Po voľbách do Európskeho 
parlamentu predseda požiada príslušné 
orgány členských štátov, aby bezodkladne 
oznámili Parlamentu mená zvolených 
poslancov, ktorí tak budú schopní zaujať 
svoje miesta v Parlamente s účinnosťou 
od otvorenia prvej schôdze po voľbách.
Predseda zároveň upozorní tieto orgány 
na príslušné ustanovenia Aktu 
z 20. septembra 1976 a požiada ich, aby 
urobili potrebné opatrenia, ktoré zabránia 
akejkoľvek nezlučiteľnosti funkcií 
s mandátom poslanca Európskeho 
parlamentu.

(Súčasny článok 3 ods. 6 sa vypúšťa)

                                               
1 Ú. v. EÚ C 226 E, 15.9.2005, s. 51.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 ods. 1a (nový)

1a. Každý poslanec, o zvolení ktorého bol 
Parlament informovaný, podá pred 
obsadením miesta v Parlamente písomné 
vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu 
nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 
ods. 1 a 2 Aktu z 20. septembra 1976. 
Poslanec podá toto vyhlásenie po voľbách 
podľa možnosti do šiestich dní pred 
ustanovujúcou schôdzou Parlamentu. Kým 
nebudú osvedčenia o zvolení za poslanca 
overené, alebo kým sa nerozhodne 
o všetkých sporných otázkach, ale za 
predpokladu, že poslanec už predtým 
podpísal uvedené písomné vyhlásenie, 
zaujme svoje miesto v Parlamente a jeho 
orgánoch a požíva všetky práva s tým 
spojené. 
Ak sa na základe preukázateľných 
skutočností z verejne prístupných zdrojov 
zistí, že poslanec vykonáva funkciu, ktorá je 
nezlučiteľná s funkciou poslanca 
Európskeho parlamentu v zmysle článku 7 
ods. 1 a ods. 2 Aktu z 26. septembra 1976, 
rozhodne Parlament na základe oznámenia 
jeho predsedu, že mandát je voľný.

(Súčasný článok 3 ods. 5 sa vypúšťa)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 ods. 2 pododsek 2

Platnosť voľby poslanca nie je možné 
overiť, pokiaľ neboli urobené písomné 
vyhlásenia požadované podľa článku 7 
aktu z 20. septembra 1976 a prílohy I k 
rokovaciemu poriadku. 

Platnosť voľby poslanca nie je možné 
potvrdiť, pokiaľ neboli urobené písomné 
vyhlásenia požadované podľa tohto 
článku a prílohy I k rokovaciemu 
poriadku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 ods. 4

4. Nezlučiteľnosť funkcií, ktorá vyplýva z 
vnútroštátnej legislatívy, sa oznámi 

4. Keď príslušný orgán členského štátu 
informuje predsedu o ukončení trvania 
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Parlamentu, ktorý ju vezme na vedomie. mandátu poslanca Európskeho 
parlamentu v súlade s ustanoveniami 
zákona daného členského štátu buď 
v dôsledku nezlučiteľnosti funkcií 
v zmysle článku 7 ods. 3 Aktu 
z 20. septembra 1976, alebo v 
dôsledku odobratia mandátu v zmysle 
článku 13 ods. 3 tohto aktu, predseda 
informuje Parlament, že mandát sa 
skončil k dátumu oznámeného členským 
štátom, a požiada členský štát, aby 
bezodkladne doplnil uvoľnené kreslo.

Ak príslušné orgány členských štátov alebo 
únie alebo dotknutý poslanec oznámia 
predsedovi, že bol menovaný do funkcie, 
ktorá je nezlučiteľná s výkonom mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu, predseda 
o tom informuje Parlament, ktorý potvrdí 
uvoľnenie mandátu.

Ak príslušné orgány členských štátov alebo 
Únie alebo poslanec, ktorého sa to týka,
oznámia predsedovi, že bol menovaný 
alebo zvolený do funkcie, ktorá je 
nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu podľa článku 7 
ods. 1 a 2 Aktu z 20. septembra 1976, 
predseda o tom informuje Parlament, ktorý 
potvrdí uvoľnenie mandátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 ods. 6 zarážka 2

- v prípade menovania do funkcie 
nezlučiteľnej s mandátom poslanca 
Európskeho parlamentu podľa 
vnútroštátneho volebného práva alebo 
podľa článku 7 Aktu z 20. septembra 1976 
deň oznámený príslušnými orgánmi 
členských štátov, únie alebo dotknutým
poslancom.

- v prípade menovania alebo zvolenia do 
funkcie nezlučiteľnej s mandátom poslanca 
Európskeho parlamentu podľa článku 7 
ods. 1 alebo ods. 2 Aktu z 20. septembra
1976: deň oznámený príslušnými orgánmi 
členských štátov, Únie alebo poslancom, 
ktorého sa to týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 ods. 7

7. Keď Parlament potvrdí uvoľnenie 
mandátu, informuje o tom dotknutý členský 
štát.

7. Keď Parlament potvrdí uvoľnenie 
mandátu, informuje o tom príslušný 
členský štát a požiada ho, aby bezodkladne 
doplnil uvoľnené kreslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 11 interpretácia

Ak sa počas predsedníctva najstaršieho 
poslanca nastolí otázka týkajúca sa 

Najstarší poslanec vykonáva právomoci 
predsedu uvedené v článku 3 ods. -1a, v 
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preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca, pridelí ju najstarší poslanec 
výboru, v ktorého pôsobnosti je 
preskúmanie osvedčení o zvolení za 
poslanca.

druhom pododseku. Ak sa počas 
predsedníctva najstaršieho poslanca nastolí 
akákoľvek iná záležitosť týkajúca sa 
preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca, pridelí sa výboru, v ktorého 
pôsobnosti je preskúmanie osvedčení o 
zvolení za poslanca.



PE423.766v01-00 284/361 DV\779820SK.doc

SK



Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o zmene rokovacieho poriadku
Európskeho parlamentu s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám zjednodušenia 
právnych predpisov Spoločenstva (2005/2238(REG)) - Správa Maryline Reynaudovej

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrhy zmien a doplnení rokovacieho poriadku (B6-0582/2005),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Presadzovanie lisabonského 
programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“
(KOM(2005)0535),

– so zreteľom na závery Európskej rady z 15. a 16. júna 2006, najmä na bod 41,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného 
prostredia1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. mája 2006 o výsledku preskúmania legislatívnych 
návrhov v legislatívnom procese2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Strategické hodnotenie 
programu Lepšia právna regulácia v Európskej únii“ (KOM(2006)0689),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-
0143/2007),

A. keďže Európsky parlament sa vo svojom hore uvedenom uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii 
pre zjednodušenie regulačného prostredia (bod 21) zaviazal „k zhodnoteniu svojich interných 
legislatívnych postupov a techník s cieľom urýchliť konania v rámci postupu zjednodušenia, 
rešpektujúc postupy ustanovené primárnou legislatívou, v tomto prípade Zmluvou o ES“,

B. keďže metódy kodifikácie a prepracovania sú najvýznamnejšími nástrojmi zjednodušenia 
legislatívy Spoločenstva uvedenej v novej lisabonskej stratégii, ktorej cieľom je rast a 
zamestnanosť v Európe,

C. keďže rokovací poriadok obsahuje ustanovenie o kodifikácii, ktoré by malo byť zrevidované, 
ale neobsahuje žiadne ustanovenie o prepracovaní,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
2 Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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D. keďže Európsky parlament by chcel preskúmaním a vyjasnením svojich postupov zásadne 
prispieť k úsiliu o zjednodušenie a podporiť Komisiu, aby predkladala viac návrhov v tejto 
oblasti,

E. keďže je žiaduce, aby Rada urobila podobné kroky,

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle doleuvedených pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov;

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

Súčasný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 80

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na 
úradnú kodifikáciu legislatívy spoločenstva
, pridelí sa návrh výboru príslušnému pre 
právne záležitosti . Ak je isté, že návrh 
nevnáša žiadne vecné zmeny do platnej 
legislatívy spoločenstva, postupuje sa podľa 
článku 43.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh na 
kodifikáciu právnych predpisov 
Spoločenstva , pridelí sa návrh výboru 
príslušnému pre právne veci . Tento výbor 
ho posúdi podľa podmienok dohodnutých 
na medziinštitucionálnej úrovni 1 s cieľom 
overiť, že sa návrh obmedzuje na jasnú a 
jednoduchú kodifikáciu bez vecných zmien. 

2. Predseda gestorského výboru alebo 
spravodajca určený výborom sa môže 
zúčastniť preskúmania a revízie návrhu na 
kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže 
gestorský výbor svoje stanovisko poskytnúť 
vopred.

2. Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre 
akty, ktoré sú predmetom kodifikácie, môže 
byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť 
výboru príslušného pre právne veci 
požiadaný o stanovisko k vhodnosti 
kodifikácie.

3. Bez ohľadu na ustanovenia článku 43 
ods. 3 sa zjednodušený postup nesmie 
použiť pri návrhu na úradnú kodifikáciu, 
ak s týmto postupom nesúhlasí väčšina 
členov výboru príslušného pre právne 
záležitosti alebo gestorského výboru.

3. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
zneniu návrhu sú neprípustné. 

Na žiadosť spravodajcu však môže 
predseda výboru príslušného pre právne 
veci predložiť tomuto výboru na schválenie 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce 
sa technických úprav, a to v prípade, že sú 
tieto úpravy potrebné na zabezpečenie 
súladu návrhu s pravidlami kodifikácie a 
nevnášajú do návrhu žiadne vecné z.
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4. Ak výbor príslušný pre právne veci 
dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
vecné zmeny, predloží ho na schválenie 
Parlamentu. 

Ak dospeje k záveru, že návrh vnáša vecné 
zmeny do právnych predpisov Spoločenstva, 
navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

V obidvoch prípadoch sa Parlament 
vyjadruje v jedinom hlasovaní bez možnosti 
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy a uskutočniť rozpravu. 

.

__________________________

1 Medziinštitucionálna dohoda z 
20. decembra 1994, Zrýchlená pracovná 
metóda pre úradnú kodifikáciu právnych 
textov, bod 4., Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, 
s. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 80a (nový)

Článok 80a

Prepracovanie

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
na prepracovanie právnych predpisov 
Spoločenstva, pridelí sa tento návrh výboru 
príslušnému pre právne veci a gestorskému 
výboru. 

2. Výbor príslušný pre právne veci návrh 
posúdi podľa podmienok dohodnutých na 
medziinštitucionálnej úrovni 1 s cieľom 
overiť, že návrh nevnáša žiadne iné vecné 
zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto 
označené .

V rámci tohto preskúmania sú 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zneniu 
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návrhu neprípustné. Článok 80 ods. 3 
druhý pododsek sa však uplatní pri 
ustanoveniach, ktoré v návrhu na 
prepracovanie zostávajú bez zmeny.

3. Ak výbor príslušný pre právne veci 
dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli 
takto označené, oznámi to gestorskému 
výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok 
stanovených v článkoch 150 a 151, sú v 
gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú 
častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
častiam, ktoré zostávajú bez zmien, však 
môžu byť prijaté za výnimočných okolností 
a v jednotlivých prípadoch predsedom 
príslušného výboru, ak dospeje k záveru, že 
je to potrebné z naliehavého dôvodu 
vnútornej jednoty textu alebo v súvislosti s 
ostatnými prípustnými pozmeňujúcimi a 
doplňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody musia 
byť uvedené v písomnom odôvodnení k 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.

4. ktoré v ňom boli takto označené, navrhne 
Parlamentu zamietnutie návrhu a
informuje o tom gestorský výbor .

Predseda v tom prípade požiada Komisiu, 
aby vzala svoj návrh späť. Ak Komisia 
vezme späť svoj návrh, predseda vyhlási 
postup za bezpredmetný a informuje o tom 
Radu. Ak Komisia nevezme návrh späť, 
Parlament vráti vec späť gestorskému 
výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného 
postupu.

______________________
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1 Medziinštitucionálna dohoda z 
28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych 
aktov, bod 9, Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 o zmene a doplnení článku 139 
rokovacieho poriadku o prechodné opatrenia v oblasti používania úradných jazykov 
(2006/2244(REG)) - Správa Inga Friedricha

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu z 20. júla 2006,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0391/2006),

A. keďže 1. apríla 2004 prijal Parlament do svojho rokovacieho poriadku ustanovenie, ktoré 
umožňuje, aby sa pri uplatňovaní článku rokovacieho poriadku Parlamentu o jazykoch na deväť 
nových jazykov, ktoré pribudli v máji 2004, vzala do konca roka 2006 výnimočne „do úvahy 
reálna dostupnosť dostatočného počtu tlmočníkov a prekladateľov“, 

B. keďže pokrok dosiahnutý v rámci týchto jazykov jednako nedovoľuje, aby sa skončila platnosť 
tohto prechodného opatrenia na konci tohto roka bez náhrady, ale mala by sa využiť možnosť 
jeho predĺženia,

C. keďže v rámci jazykov, ktoré pribudnú 1. januára 2007, rumunčiny a bulharčiny, nastanú na 
určitú dobu rovnaké problémy a keďže írčina, ktorá v tomto období pribudne tiež ako úradný 
jazyk, spôsobí osobitné praktické problémy, 

D. keďže by sa malo platné prechodné ustanovenie zmeniť a doplniť a jeho platnosť by sa mala 
predĺžiť do konca prebiehajúceho volebného obdobia, aby sa zohľadnili uvedené skutočnosti,

E. keďže je aj naďalej cieľom zrealizovať plnú mnohojazyčnosť, ako je definovaná v článku 138 
rokovacieho poriadku,

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok, ako je uvedené nižšie;

2. rozhodol o tom, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

Znenie platného textu Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 139

1. Výnimočne sa pri použití článku 138, 
pokiaľ ide o úradné jazyky členských 
štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii 
1. mája 2004, vezme do úvahy reálna 
dostupnosť dostatočného počtu 

1. Počas prechodného obdobia, ktoré trvá 
do konca šiesteho volebného obdobia, sú 
dovolené odchýlky od ustanovení článku 
138, ak aj napriek primeraným 
opatreniam nie je k dispozícii dostatočný 
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tlmočníkov a prekladateľov, a to 
počínajúc týmto dátumom až do 
31. decembra 2006.

počet tlmočníkov a prekladateľov 
niektorého z úradných jazykov.

2. Generálny tajomník štvrťročne 
prekladá podrobnú správu o pokroku 
smerom k plnému uplatňovaniu článku 
138. Kópiu správy zašle každému 
poslancovi.

2. Predsedníctvo určí na návrh 
generálneho tajomníka, či sú dané 
predpoklady použitia odseku 1 pre 
jednotlivé dotknuté úradné jazyky, a svoje 
rozhodnutie preskúmava každého pol 
roka na základe správy o pokroku, ktorú 
predkladá generálny tajomník. 
Predsedníctvo schváli potrebné 
vykonávacie opatrenia.
2a. Uplatňujú sa časovo obmedzené 
osobitné opatrenia prijaté Radou na 
základe zmlúv týkajúce sa prijímania 
právnych aktov s výnimkou nariadení, 
ktoré Európsky parlament a Rada 
prijímajú spoločne.

3. Na základe odôvodneného odporúčania 
predsedníctva môže Parlament kedykoľvek 
rozhodnúť o zrušení tohto článku alebo na 
konci obdobia uvedeného v prvom odseku 
rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.

3. Na základe odôvodneného odporúčania 
predsedníctva môže Parlament kedykoľvek 
rozhodnúť o zrušení tohto článku alebo na 
konci obdobia uvedeného v prvom odseku 
rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 14. decembra 2006 o zmene a doplnení článku 81 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (vykonávacie ustanovenia) (2006/2211(REG)) 
- Správa Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu, najmä odsek 21;

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/512/ES zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu2,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 20. júla 2006,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0415/2006),

keďže

A. výsledkom rokovaní medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou je medzinštitucionálna 
dohoda vo forme spoločného vyhlásenia vítajúceho návrh nového postupu, ktorý bude 
začlenený do rozhodnutia o komitológii z roku 1999,

B. nový postup s názvom „regulačný postup s kontrolou“ prisudzuje Európskemu parlamentu 
a Rade rovnaké právomoci pri preskúmavaní „kvázilegislatívnych“ opatrení na vykonanie 
nástroja prijatého v rámci postupu spolurozhodovania a zamietnuť takéto opatrenia,

C. rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie o komitológii z roku 1999, je 
sprevádzané týmto spoločným vyhlásením, vyhlásením Komisie zaznamenaným v zápisnici 
Rady a vyhláseniami Komisie o vykonávaní a uplatňovaní nového postupu,

D. je vhodné zmeniť článok 81 rokovacieho poriadku tak, aby mohol Parlament využiť práva 
podľa nového postupu čo najlepšie,

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok, ako sa uvádza nižšie;

2. rozhodol, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh nadobudne účinnosť 1. januára 2007;

3. poveruje svojho predsedu, aby po dohode s ostatnými inštitúciami na administratívnej úrovni 
zabezpečil, že návrhy opatrení nebudú Parlamentu doručené tesne pred parlamentnými 
prázdninami;

4. poveruje svojho predsedu, aby pre informáciu postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2006)0310.
2 Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.
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Znenie platného textu Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 2
Článok 81

Článok 81: Vykonávacie ustanovenia Článok 81: Vykonávacie opatrenia
1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
vykonávacieho predpisu, predseda pridelí 
dokument výboru, ktorý je gestorom pre 
akt, od ktorého je vykonávací predpis
odvodený.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
vykonávacích opatrení, predseda pridelí 
návrh opatrení výboru, ktorý je gestorom 
pre akt, od ktorého sú vykonávacie
opatrenia odvodené. Ak sa s ohľadom na 
základný akt uplatnil postup rozšírenej 
spolupráce výborov, gestorský výbor vyzve 
druhý výbor, aby ústnou formou alebo 
formou listu oznámil svoje stanoviská.

2. Sur proposition de la commission 
compétente, le Parlement peut, dans un 
délai d'un mois -ou de trois mois pour les 
mesures concernant les services 
financiers- à compter de la réception d'un 
projet de mesure d'exécution, adopter une 
résolution s'opposant au projet de mesure, 
notamment si elle outrepasse les pouvoirs 
d'exécution prévus dans l'instrument de 
base. Si une période de session n'a pas 
lieu avant l'expiration du délai ou dans le
cas où une action d'urgence est 
nécessaire, le droit de réaction est réputé 
délégué à la commission compétente. 
Cette procédure prend la forme d'une 
lettre du président de la commission au 
commissaire compétent, avec notification 
à l'ensemble du Parlement. Si le 
Parlement s'oppose à cette mesure, le 
Président demande à la Commission de 
retirer ou de modifier la mesure ou de 
présenter une proposition au HLAVA de 
la procédure législative appropriée.

2. Predseda gestorského výboru stanoví 
lehotu, počas ktorej môžu poslanci 
navrhnúť, aby výbor proti návrhu 
opatrení vzniesol námietky. Ak to výbor 
považuje za vhodné, môže rozhodnúť 
o menovaní spravodajcu spomedzi svojich 
členov alebo stálych náhradníkov. Ak 
výbor vznesie námietky voči návrhu 
opatrení, predloží návrh uznesenia proti 
prijatiu návrhu opatrení, v ktorom môže 
uviesť aj zmeny, ktoré by mali byť 
zapracované do návrhu opatrení.

Ak Parlament v príslušnej lehote od 
dátumu prijatia návrhu opatrení takéto 
uznesene prijme, predseda Parlamentu 
požiada Komisiu o stiahnutie alebo zmenu 
a doplnenie návrhu opatrení, prípadne 
o predloženie návrhu v rámci príslušného 
legislatívneho postupu.
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3. Ak sa pred uplynutím lehoty nekoná 
schôdza, právo na odpoveď sa prenesie na 
gestorský výbor. Odpoveď má formu listu 
predsedu výboru adresovaného
príslušnému členovi Komisie a sú o nej 
informovaní všetci poslanci Parlamentu.
4. Ak vykonávacie opatrenia plánované 
Komisiou spadajú do regulačného 
postupu s kontrolou, odsek 3 sa 
neuplatňuje a odseky 1 a 2 sa dopĺňajú 
takto:
a) lehota určená na kontrolu začína 
plynúť po predložení návrhu opatrení 
Parlamentu vo všetkých úradných 
jazykoch;
b) Parlament môže odmietnuť prijatie 
návrhu opatrení s odôvodnením, že návrh 
opatrení prekračuje vykonávacie 
právomoci stanovené v základnom akte, 
nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom 
základného aktu alebo nerešpektuje 
zásadu subsidiarity alebo pro;
c) Parlament môže prijatie návrhu 
opatrení zamietnuť väčšinovým 
rozhodnutím svojich poslancov.
d) ak sa návrh opatrení zakladá na článku 
5a ods. 5 alebo 6 rozhodnutia 
1999/468/ES, v ktorom sa uvádzajú 
skrátené lehoty na vznesenie námietok zo 
strany Parlamentu, návrh uznesenia, v 
ktorom Parlament vznáša námietky proti 
prijatiu návrhu opatrení, môže predložiť 
predseda gestorského výboru, a to v
prípade, že sa výbor nemohol stretnúť v 
stanovenom čase.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 o zmene článku 15 a doplnení 
článku 182 odsek 1 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu- voľba kvestorov a 
predsedníctvo výboru (2006/2287(REG)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku (B6-0628/2006),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0464/2006),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. sa rozhodol, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 15 pododsek 2a (nový)

Parlament zvolí šiestich kvestorov na
obdobie od januára 2007 do júla 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 182 ods. 1 pododsek 1a (nový)

Predsedníctvo výborov je zložené zo
štyroch podpredsedov na obdobie od
januára 2007 do júla 2009.



DV\779820SK.doc 295/361 PE423.766v01-00

SK



Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o zmene a doplnení článku 201 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o uplatňovaní alebo interpretácii 
rokovacieho poriadku (2006/2192(REG)) - Správa Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku (B6-0166/2006),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0230/2007),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby o tomto rozhodnutí informoval Radu a Komisiu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 201 ods. 1

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo 
výklade tohto rokovacieho poriadku, 
predseda môže, bez toho, aby boli 
dotknute predchádzajúce rozhodnutia 
prijate v tejto oblasti, prideliť záležitosť na 
preskúmanie gestorskému výboru.

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo 
výklade tohto rokovacieho poriadku, 
predseda môže prideliť vec na preskúmanie 
gestorskému výboru.

Ak je podaná procedurálna námietka 
podľa článku 166, predseda môže tiež 
prideliť záležitosť gestorskému výboru.

Predsedovia výborov môžu prideliť vec 
gestorskému výboru v prípade, že takéto 
pochybnosti vzniknú počas práce výboru a 
súvisia s ňou. 
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o zmene a doplnení rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti so štatútom poslancov (2006/2195(REG)) -
Správa: Ingo Friedrich

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 29. júna 2006 a oznámenie v pléne 7. septembra 2006,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci ako aj stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0368/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. sa rozhodol, že tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v prvý deň volebného obdobia 
Európskeho parlamentu začínajúceho v roku 2009;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 8

Úhrada výdavkov a príspevky Realizácia štatútu poslancov
Predsedníctvo stanoví predpisy 
upravujúce úhradu výdavkov a príspevky 
pre poslancov.

Pokiaľ nie je stanovené inak, predpisy na 
realizáciu štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu stanovuje predsedníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 39 ods. 1

1. Parlament môže v súlade s článkom 192 
ods. 2 zmluvy o ES uznesením na základe 
iniciatívnej správy gestorského výboru 
požiadať Komisiu, aby mu predložila 
akýkoľvek návrh, ktorý považuje za vhodný. 
Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
väčšiny všetkých poslancov. Parlament 
môže zároveň určiť lehotu na predloženie 
takého návrhu.

1. Parlament môže v súlade s článkom 192 
ods. 2 Zmluvy o ES uznesením na základe 
iniciatívnej správy gestorského výboru 
vypracovanej podľa článku 45 požiadať 
Komisiu, aby mu predložila akýkoľvek 
návrh, ktorý považuje za vhodný. Na prijatie 
uznesenia je potrebný súhlas väčšiny 
všetkých poslancov. Parlament môže 
zároveň určiť lehotu na predloženie takého 
návrhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 39 ods. 1a (nový)

1a. Každý poslanec môže predložiť návrh 
na akt Spoločenstva v rámci práva 
iniciatívy Európskeho parlamentu podľa 
článku 192 Zmluvy o ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 39 ods. 1b (nový)

1b. Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý 
ho postúpi na preskúmanie príslušnému 
výboru. Návrh sa pred postúpením preloží 
do tých úradných jazykov, ktoré predseda 
tohto výboru považuje za potrebné pre 
súhrnné posúdenie. Výbor rozhodne 
o ďalšom postupe do troch mesiacov po 
postúpení a po vypočutí autora návrhu.
Ak výbor rozhodne, že v súlade s článkom 
45 predloží návrh Parlamentu, meno 
autora návrhu sa uvedie v názve správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 39 ods. 2

2. Gestorský výbor sa pred začatím postupu 
podľa článku 45 v nasledujúcich prípadoch 
presvedčí, že sa taký návrh nepripravuje:

vypúšťa sa

a) takýto návrh nie je zahrnutý v ročnom 
legislatívnom pláne,
b) príprava takéhoto návrhu sa ešte 
nezačala, alebo je bezdôvodne oneskorená,
c) Komisia nereagovala pozitívne na 
predchádzajúce požiadavky gestorského 
výboru alebo na požiadavky obsiahnuté v 
uzneseniach, ktoré Parlament prijal 
väčšinou odovzdaných hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 45 ods. 1

1. Si une commission envisage, sans avoir 
été saisie d'une consultation ou d'une 
demande d'avis sur la base de l'Článok 179, 
ods. 1, d'établir un rapport sur un objet 
relevant de sa compétence et de présenter en 

1. Si une commission envisage, sans avoir 
été saisie d'une consultation ou d'une 
demande d'avis sur la base de l'Článok 179, 
ods. 1, d'établir un rapport sur un objet 
relevant de sa compétence et de présenter en 
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la matière une proposition de résolution au 
Parlement, elle doit demander au préalable 
l'autorisation de la Conférence des 
présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit 
toujours être motivé.

la matière une proposition de résolution au 
Parlement, elle doit demander au préalable 
l'autorisation de la Conférence des 
présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit 
toujours être motivé. Si le rapport porte sur 
une proposition présentée par un député 
conformément à l'Článok 39, ods. 1 bis, 
l'autorisation ne peut être refusée que si les 
conditions prévues à l'Článok 5 du statut 
des députés et à l'Článok 192 du traité CE 
ne sont pas remplies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 150 ods. 6 pododsek 1

6. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 
zaradia do hlasovania iba vtedy, ak boli 
vytlačené a rozoslané vo všetkých 
úradných jazykoch, ak Parlament 
nerozhodne inak. Parlament nesmie 
rozhodnúť inak, ak proti rozhodnutiu 
namieta najmenej štyridsať poslancov.

6. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 
zaradia do hlasovania iba vtedy, ak boli 
vytlačené a rozoslané vo všetkých 
úradných jazykoch, ak Parlament 
nerozhodne inak. Parlament nesmie 
rozhodnúť inak, ak proti rozhodnutiu 
namieta najmenej štyridsať poslancov. 
Parlament neprijme rozhodnutia, ktoré by 
mohli viesť k tomu, že sa 
v nezastupiteľnej miere znevýhodnia 
poslanci používajúci určitý jazyk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha I článok 2 pododsek 1 písmeno aa) (nové)

aa) akékoľvek odškodnenie, ktoré dostane 
poslanec za výkon mandátu v inom 
parlamente,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha I článok 4

Až do prijatia štatútu poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorý nahradí 
rôznorodé národné pravidlá, podliehajú 
poslanci, pokiaľ ide o majetkové priznanie, 
legislatíve členského štátu, v ktorom boli 
zvolení.

Pokiaľ ide o majetkové priznanie, pre 
poslancov platia záväzky vyplývajúce z 
legislatívy členského štátu, v ktorom boli 
zvolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha VII odsek Ca (nový)
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Ca Osobné strety záujmov 
So súhlasom predsedníctva sa môže 
poslancovi odmietnuť nahliadnutie do 
dokumentu Parlamentu, ak 
predsedníctvo po konzultácii s 
poslancom nadobudne presvedčenie, že 
nahliadnutie by spôsobilo neprijateľné 
poškodenie inštitucionálneho záujmu 
Parlamentu alebo verejného záujmu a 
že poslanec žiada o nahliadnutie zo 
súkromných alebo a osobných dôvodov. 
Poslanec sa môže proti takémuto 
rozhodnutiu odvolať do šiestich 
mesiacov od jeho doručenia, pričom ho 
musí zdôvodniť. Parlament rozhodne 
bez rozpravy počas zasadania, ktoré 
nasleduje po doručení odvolania.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o zmene a doplnení článku 29 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu - Utváranie politických skupín 
(2006/2201(REG)) - Správa Richard Corbett

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu rokovacieho poriadku (B6-0420/2006),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0206/2008),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. sa rozhodol, že zmena nadobudne účinnosť v deň začatia prvej schôdze po európskych 
voľbách v roku 2009;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Amendement 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 29 ods. 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Politickú skupinu musia tvoriť poslanci, 
ktorí boli zvolení aspoň v jednej pätine 
členských štátov. Minimálny počet 
poslancov potrebný na utvorenie politickej 
skupiny je dvadsať.

2. Politickú skupinu musia tvoriť poslanci, 
ktorí boli zvolení aspoň v jednej štvrtine
členských štátov. Minimálny počet 
poslancov potrebný na utvorenie politickej 
skupiny je dvadsať pat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Parlamentu
Článok 29 ods. 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak sa počet členov skupiny zníži pod 
požadovanú hranicu, môže predseda 
so súhlasom konferencie predsedov 
povoliť, aby skupina existovala až do 
ďalšej ustanovujúcej schôdze 
Parlamentu, ak sú splnené tieto 
podmienky:
– členovia naďalej zastupujú aspoň 
pätinu členských štátov;
– skupina existuje dlhšie ako jeden rok.
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Predseda túto výnimku neuplatní, 
ak existujú dostatočné dôkazy, podľa 
ktorých sa možno domnievať, že výnimka 
sa zneužíva.
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Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o revízii rokovacieho poriadku v súvislosti 
s postupom predkladania petícií (2006/2209(REG))1 - Správa Gérarda Onestu

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 20. júla 2006,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre petície (A6-
0027/2009),

1. rozhodol sa zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. zdôrazňuje, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nadobúdajú účinnosť v prvý deň 
nasledujúcej schôdze s výnimkou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sa týka článku 
193a (nového), ktorý nadobudne účinnosť v prvý deň potom, ako nadobudne účinnosť 
príslušné ustanovenie Zmluvy;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak petíciu podpísalo niekoľko 
fyzických alebo právnických osôb, 
signatári určia zástupcu a náhradníkov, 
ktorí sa považujú za predkladateľov 
petície na účely vykonávania následných 
ustanovení.
Ak nebol určený nikto, za predkladateľa 
petície sa považuje prvý signatár alebo iná 
vhodná osoba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 2b (nový)

                                               
1 Ce rapport n'a pas été examiné et voté en plénière, le texte ci-dessous reprend donc le résultat du vote en 

commission AFCO
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Každý predkladateľ petície môže 
hocikedy odstúpiť od podpory petície.
Ak od podpory petície odstúpia všetci 
predkladatelia, petícia sa stáva neúčinnou 
a neplatnou.

 Odôvodnenie

Súčasný rokovací poriadok neráta s možnosťou, že by predkladateľ odstúpil od podpory petície. 
Vzhľadom na rastúce množstvo petícií so značným množstvom stúpencov, ktoré sa často vo väčšej 
miere zaoberajú otázkami politického významu, než by sa priamo týkali obmedzeného množstva 
osôb, zdá sa dôležité zabezpečiť predkladateľovi petície takúto možnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Petície musia byť spísané v jednom z 
úradných jazykov Európskej únie.

3. Petície musia byť napísané v niektorom
úradnom jazyku Európskej únie. 

Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do 
úvahy iba v prípade, ak k nej predkladateľ 
petície priloží preklad alebo zhrnutie 
obsahu petície v úradnom jazyku 
Európskej únie. Preklad alebo zhrnutie 
obsahu petície je podkladom pre prácu 
Parlamentu. Korešpondencia Parlamentu s 
predkladateľom petície sa uskutočňuje v 
úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný 
preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

Petície spísané v inom jazyku sa vezmú do 
úvahy iba v prípade, keď predkladateľ 
petície priloží preklad v úradnom jazyku. 
Korešpondencia Parlamentu s 
predkladateľom petície sa uskutočňuje v 
úradnom jazyku, v ktorom bol napísaný 
preklad alebo zhrnutie obsahu petície.

Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že 
petície a korešpondencia s predkladateľmi 
petícií môžu byť písané v iných jazykoch 
používaných v členskom štáte. 

Justification

Predsedníctvo už rozhodlo, že Parlament odpovedá na korešpondenciu od občanov v baskickom, 
katalánskom a galícijskom jazyku v týchto jazykoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

Článok 191 ods. 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Petície zapísané do registra predseda 
pridelí príslušnému výboru, ktorý najprv 
preskúma, či zaregistrované petície patria 
do oblasti pôsobnosti Európskej únie.

5. Petície zapísané do registra predseda 
pridelí príslušnému výboru, ktorý najprv 
určí prípustnosť alebo neprípustnosť 
petície podľa článku 194 Zmluvy o ES.

Ak príslušný výbor nedosiahne zhodu 
o stanovení prípustnosti petície, petícia sa 
vyhlási za prípustnú na základe žiadosti 
aspoň štvrtiny členov výboru. 

 Odôvodnenie

Le droit de pétition est un droit essentiel des citoyens qui se fonde sur le droit primaire et il ne 
doit pas être restreint par une décision motivée par des raisons politiques. C'est pourquoi la 
décision concernant la recevabilité d'une pétition, dans la mesure où elle est délicate, devrait être 
une décision juridique, même si elle revêt certains aspects politiques. 
Il serait préférable que cette décision ne soit prise que par consensus des membres de la 
commission. Cependant, étant donné qu'il est difficile de parvenir à un consensus sur certaines 
questions politiques, il semble approprié d'accorder à une minorité qualifiée le droit d'opposer à 
HLAVA exceptionnel une déclaration d'irrecevabilité afin de sortir de l'impasse.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 6

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za 
neprípustné, sa archivujú; predkladateľ 
petície je oboznámený s týmto 
rozhodnutím a jeho dôvodmi.

6. Petície, ktoré výbor vyhlási za 
neprípustné, sa archivujú; predkladateľ 
petície je oboznámený s týmto 
rozhodnutím a jeho dôvodmi. Podľa 
potreby možno odporučiť iné opravné 
prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 7
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7 V takých prípadoch môže výbor 
navrhnúť predkladateľovi petície, aby sa 
obrátila na príslušný orgán členského 
štátu alebo Európskej únie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 8

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Ak predkladateľ petície nepožiada o 
zachovanie jej dôvernej povahy, petícia sa 
zapíše do verejného registra.

8. Po zaregistrovaní sa petícia stáva podľa 
všeobecného pravidla verejným 
dokumentom a Parlament môže z dôvodu 
transparentnosti zverejniť meno 
predkladateľa aj obsah petície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 8a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Bez toho, aby boli dotknuté uvedené 
ustanovenia článku 8, môže navrhovateľ 
petície v záujme ochrany svojho súkromia 
žiadať, aby sa jeho meno nezverejnilo, 
a Parlament musí takúto požiadavku 
rešpektovať.
Ak sťažnosť predkladateľa petície 
nemožno preskúmať z dôvodu zachovania 
anonymity, treba s ním prekonzultovať 
ďalšie kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 191 ods. 8b (nový)
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8b. Predkladateľ môže žiadať, aby sa s 
jeho petíciou zaobchádzalo ako s 
dôvernou, a v takom prípade Parlament 
prijme vhodné opatrenia, aby sa obsah 
petície nezverejnil. Predkladateľ petície 
bude informovaný o presných 
podmienkach, za akých sa toto 
ustanovenie uplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. -1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Prípustné petície posudzuje gestorský 
výbor v rámci svojej bežnej činnosti 
v rozprave na pravidelnej schôdzi alebo 
písomným postupom. Predkladateľov 
petície možno pozvať, aby sa zúčastnili na 
schôdzach výboru, keď sa má o ich petícii 
diskutovať, alebo sami môžu požiadať 
o účasť. Právo hovoriť udelí 
predkladateľom petície predseda podľa 
vlastného uváženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný výbor môže vypracovať 
správu alebo iným spôsobom vyjadriť svoj 
názor na petície, ktoré vyhlásil za 
prípustné.

1. Výbor môže v súvislosti s prípustnou 
petíciou vypracovať iniciatívnu správu 
v súlade s článkom 45 ods. 1 alebo 
predložiť Parlamentu stručný návrh 
uznesenia, ak konferencia predsedov 
nemá námietky. Tieto návrhy uznesenia 
sa zaradia do programu plenárnej schôdze 
najneskôr do ôsmich týždňov po ich 
schválení vo výbore. Budú predmetom 
jedného hlasovania a budú aj 
bez rozpravy, ak sa konferencia predsedov 
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nerozhodne výnimočne uplatniť článok 
131a.

Výbor môže najmä v prípade petícií, 
ktorých cieľom je zmena platného práva,
požiadať o stanoviská iných výborov 
podľa článku 46.

Výbor môže požiadať o stanoviská iných 
výborov, ktoré majú osobitnú právomoc 
pre danú oblasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vytvorí sa elektronický register, 
prostredníctvom ktorého môžu občania 
vyjadriť svoju podporu predkladateľovi 
petícii pripojením svojho elektronického 
podpisu k petíciám, ktoré boli uznané za 
prípustné a boli zapísané do registra.

2. Vytvorí sa elektronický register, 
prostredníctvom ktorého môžu občania 
vyjadriť svoju podporu predkladateľovi 
petície pripojením svojho elektronického 
podpisu k petíciám, ktoré boli uznané za 
prípustné a boli zapísané do registra, alebo 
môžu svoju podporu stiahnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 – ods. 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri preskúmavaní petícií alebo zisťovaní 
skutočností môže výbor zorganizovať 
vypočutie predkladateľa petície alebo 
všeobecné vypočutie alebo vyslať svojich 
členov, aby overili skutočnosti na mieste.

3. Pri prešetrovaní petícií, zisťovaní 
skutočností alebo hľadaní riešenia môže 
výbor zorganizovať prieskumné návštevy 
do členského štátu alebo regiónu, ktorého 
sa petícia týka.

Správy o návštevách napíšu ich účastníci. 
Po schválení vo výbore sa správy 
predložia predsedovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. 4
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pri príprave svojich stanovísk môže 
výbor požiadať Komisiu, aby mu poskytla 
dokumenty, informácie a zabezpečila 
prístup k svojmu vybaveniu.

4. Výbor môže požiadať Komisiu, aby mu 
pomáhala, najmä tým, že spresní, ako sa 
uplatňujú alebo dodržiavajú právne 
predpisy Spoločenstva, ako aj tým, že mu 
poskytne všetky informácie a dokumenty 
týkajúce sa predmetu petície. Zástupcovia 
Komisie sú pozvaní na schôdze výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výbor v prípade potreby predkladá 
Parlamentu návrhy uznesení k 
preskúmaným petíciám.

5. Výbor môže požiadať predsedu, aby 
postúpil jeho stanovisko alebo 
odporúčanie Komisii, Rade alebo 
príslušnému orgánu členského štátu, aby 
prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili.

Výbor môže tiež požiadať, aby predseda 
postúpil jeho stanoviská Komisii alebo 
Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 192 ods. 7

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Predseda informuje predkladateľov 
petícií o prijatých rozhodnutiach spolu s 
uvedením dôvodov.

7. Predkladateľ petície je informovaný 
o rozhodnutí, ktoré výbor prijal , ako aj 
o dôvodoch jeho prijatia.

Keď sa posudzovanie prípustnej petície 
ukončí, vyhlási sa za uzavreté a
predkladateľ petície je informovaný.



DV\779820SK.doc 309/361 PE423.766v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 193a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 193a
Iniciatíva občanov

Keď je Parlament informovaný, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu podľa článku 11 
ods. 4 Zmluvy o EÚ, Výbor pre petície 
overí, či tento akt môže svojou povahou 
ovplyvniť jeho činnosť, a v prípade 
potreby o tom informuje predkladateľov, 
ktorí predložili petície týkajúce sa 
súvisiacich záležitostí.

 Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nesmie nadobudnúť právnu účinnosť skôr, ako Lisabonská 
zmluva vstúpi do platnosti.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o zmene a doplnení článku 47 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu- spolupráca výborov (2007/2016(REG)) -
Správa Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku B6-0461/2006,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné vec (A6-0139/2007),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovanej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúceho rokovania 
Parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 47

Rozšírená spolupráca výborov Postup medzi pridruženými výbormi
Ak podľa názoru konferencie predsedov vec 
patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti 
dvoch výborov, alebo ak rôzne jej časti 
patria do pôsobnosti dvoch výborov, použije 
sa článok 46 a tieto doplňujúce ustanovenia: 

Ak bola otázka pôsobnosti pridelená 
konferencii predsedov v zmysle článku 179 
odsek 2 alebo článku 45 a konferencia 
predsedov na základe prílohy VI 
rokovacieho poriadku sa domnieva, že vec 
patrí takmer v rovnakej miere do pôsobnosti 
dvoch alebo viacerých výborov, alebo že
rôzne jej časti patria do pôsobnosti dvoch 
alebo viacerých výborov, použije sa článok 
46 a tieto doplňujúce ustanovenia:

- časový rozvrh spoločne odsúhlasia obidva
výbory; 

- časový rozvrh spoločne odsúhlasia 
dotknuté výbory;

- spravodajca a spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko sa usilujú o 
dosiahnutie dohody o textoch, ktoré 
predkladajú svojim výborom, a o svojich 
stanoviskách k pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom;

- spravodajca a spravodajcovia výboru 
požiadaného o stanovisko sa navzájom 
informujú a usilujú sa o dosiahnutie dohody 
o textoch, ktoré predkladajú svojim 
výborom, a o svojich stanoviskách k 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

- gestorský výbor prijme bez hlasovania 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru 
požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré 

- dotknuté výbory môžu spolu určiť časti 
textu, ktoré patria do ich výlučných alebo 
spoločných pôsobností, a dohodnúť sa na 
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podľa názoru predsedu gestorského výboru 
na základe prílohy VI a po predchádzajúcej 
porade s predsedom výboru požiadaného o 
stanovisko patria do pôsobnosti výboru 
požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v 
rozpore s inými časťami správy.

presných opatreniach ich spolupráce ;

– - gestorský výbor prijme bez hlasovania 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy výboru 
požiadaného o stanovisko vo veciach, ktoré 
podľa názoru predsedu gestorského výboru 
na základe prílohy VI a po predchádzajúcej 
porade s predsedom výboru požiadaného o 
stanovisko patria do pôsobnosti výboru 
požiadaného o stanovisko, a ktoré nie sú v 
rozpore s inými časťami správy



PE423.766v01-00 312/361 DV\779820SK.doc

SK



Návrh správy o všeobecnej revízii rokovacieho poriadku Parlamentu (2007/2124(REG)) -
Správa Richard Corbett

Tento návrh správy nebol prijatý výborom do uzávierky tejto verzie „zhodnotenia volebného 
obdobia“. Po hlasovaní v pléne bude spomenutý v aktualizovanej verzii. 
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o zmene a doplnení rokovacieho
poriadku Európskeho parlamentu s ohľadom na schválenie Komisie (2007/2128(REG)) -
Správa Andrew Duff 

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu zo 14. decembra 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o usmerneniach pre schválenie Komisie 1,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0198/2008),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 99 ods. 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výbor vyzve kandidáta, aby vystúpil s 
vyhlásením a odpovedal na otázky. 

2. Výbor vyzve vymenovaného komisára, 
aby vystúpil s vyhlásením a odpovedal na 
otázky. Vypočutia sa organizujú tak, aby 
mali vymenovaní komisári možnosť 
poskytnúť Parlamentu všetky dôležité 
informácie. Ustanovenia týkajúce sa 
organizácie vypočutí sa uvádzajú v prílohe 
k rokovaciemu poriadku1.
1Pozri prílohu XVI b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 99 ods. 6

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak počas funkčného obdobia Komisie 
nastanú zmeny v rezorte, sú dotknutí 

6. Ak počas funkčného obdobia Komisie 
nastane podstatná zmena v rezorte, dôjde 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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komisári vyzvaní, aby vystúpili pred 
výbormi s pôsobnosťou v oblastiach, 
ktorých sa tieto zmeny týkajú. 

k obsadeniu voľného miesta alebo 
vymenovaniu nového komisára po 
pristúpení nového členského štátu, sú 
dotknutí komisári vyzvaní, aby v súlade 
s odsekom 2 vystúpili pred výbormi 
s pôsobnosťou v oblastiach, ktorých sa 
tieto zmeny týkajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVI b (nová)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA XVI b
Usmernenia pre schválenie Komisie
1. Uplatňujú sa tieto zásady, kritériá 
a opatrenia, na základe ktorých 
Parlament hlasuje o udelení súhlasu 
celému kolégiu Komisie:
a) Hodnotenie
Parlament hodnotí vymenovaných 
komisárov na základe ich celkovej 
kompetencie, odhodlania pre Európu 
a osobnej nezávislosti. Hodnotí znalosti 
o ich budúcom rezorte a ich komunikačné 
schopnosti.
Parlament osobitne prihliada 
na vyváženosť rodového zastúpenia. Môže 
sa vyjadriť k tomu, ako zvolený predseda 
rozdelí povinnosti týkajúce sa rezortu.
Parlament môže požadovať všetky 
informácie, ktoré sú relevantné 
pre rozhodnutie o spôsobilosti 
vymenovaných komisárov. Očakáva 
poskytnutie úplných informácií týkajúcich 
sa ich finančných záujmov.
b) Vypočutia
Každý vymenovaný komisár je vyzvaný, 
aby predstúpil pred príslušný výbor alebo
výbory na jedno vypočutie. Tieto 
vypočutia sú verejné.
Vypočutia organizuje konferencia 
predsedov spoločne s konferenciou 
predsedov výborov. Na spojenie 
príslušných výborov, ktorých rezorty sa 
prelínajú, sa prijmú primerané opatrenia. 
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Existujú tri možnosti:
i) ak rezort určený pre vymenovaného 
komisára patrí do pôsobnosti jediného 
výboru, vypočutie vymenovaného 
komisára sa uskutoční len pred týmto 
jediným výborom;
ii) ak rezort určený pre vymenovaného 
komisára patrí viac-menej v rovnakej 
miere do pôsobnosti viacerých výborov, 
vypočutie vymenovaného komisára 
uskutočnia tieto výbory spoločne; a
iii) ak rezort určený pre vymenovaného 
komisára patrí prevažne do pôsobnosti 
jedného výboru a iba okrajovo 
do pôsobnosti minimálne jedného 
ďalšieho výboru, vypočutie 
vymenovaného komisára sa uskutoční 
pred hlavným príslušným výborom, ktorý 
na toto vypočutie pozve ďalší výbor, resp. 
výbory.
Tieto opatrenia sa budú v plnom rozsahu 
konzultovať so zvoleným predsedom 
Komisie.
Výbory predložia vymenovaným 
komisárom písomné otázky v dostatočnom 
časovom predstihu pred vypočutím. Počet 
podstatných písomných otázok je 
obmedzený na päť pre každý príslušný 
výbor.
Vypočutia sa uskutočnia za takých 
okolností a v takých podmienkach, aby 
mali vymenovaní komisári rovnakú 
a spravodlivú príležitosť predstaviť seba 
aj svoje názory.
Vymenovaní komisári sú vyzvaní, aby 
predniesli úvodné ústne vyhlásenie 
v trvaní najviac dvadsať minút. Priebeh 
vypočutí sa zameriava na rozvinutie 
pluralistického politického dialógu medzi 
vymenovanými komisármi a poslancami 
Európskeho parlamentu. Pred skončením 
vypočutia dostane vymenovaný komisár 
príležitosť predniesť krátke záverečné 
vyhlásenie.
c) Zhodnotenie
Indexovaný videozáznam z vypočutí sa 
sprístupní verejnosti do 24 hodín.
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Výbory sa zídu ihneď po skončení 
vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých 
vymenovaných komisárov. Tieto schôdze 
výborov sú neverejné. Výbory sú vyzvané, 
aby sa vyjadrili, či sú vymenovaní 
komisári podľa ich názoru kvalifikovaní 
na vykonávanie funkcie člena kolégia, 
ako aj na vykonávanie konkrétnych úloh, 
ktoré im boli pridelené. Ak výbor nie je 
schopný dosiahnuť v týchto dvoch bodoch 
konsenzus, v krajnom prípade nechá 
predseda tohto výboru o príslušných 
dvoch bodoch hlasovať v tajnom 
hlasovaní. Vyhlásenia výborov 
o zhodnotení sa uverejnia a predložia 
na spoločnej schôdzi konferencie 
predsedov a konferencie predsedov 
výborov, ktorá je neverejná. Ak sa 
konferencia predsedov a konferencia 
predsedov výborov nerozhodnú požadovať 
ďalšie informácie, po výmene názorov 
vyhlásia vypočutia za ukončené.
Zvolený predseda Komisie predstaví celé 
kolégium vymenovaných komisárov a ich 
program na rokovaní Parlamentu, na 
ktoré je pozvaná celá Rada. Po ich 
predstavení nasleduje rozprava. S cieľom 
ukončiť rozpravu môže každá politická 
skupina alebo najmenej štyridsať 
poslancov predložiť návrh uznesenia. 
Uplatňuje sa článok 103 ods. 3, 4 a 5. Po 
hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament 
hlasuje o tom, či udelí alebo neudelí 
súhlas s vymenovaním zvoleného 
predsedu a členov Komisie ako celku. 
Parlament rozhoduje väčšinou 
odovzdaných hlasov, a to hlasovaním 
podľa mien. Hlasovanie môže odložiť na 
nasledujúce rokovanie.
2. V prípade zmeny zloženia Komisie 
alebo výrazného prerozdelenia rezortov 
počas jej funkčného obdobia sa uplatňujú 
tieto opatrenia:
a) V prípade, že sa má obsadiť miesto, 
ktoré sa uvoľnilo z dôvodu odstúpenia, 
odvolania či úmrtia, Parlament 
bezodkladne pozve vymenovaného 
komisára na vypočutie za rovnakých 
podmienok, ako sú podmienky stanovené 
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v odseku 1.
b) Parlament v prípade pristúpenia 
nového členského štátu pozve 
vymenovaného komisára na vypočutie 
za rovnakých podmienok, ako sú 
podmienky stanovené v odseku 1:
a) V prípade, že sa má obsadiť miesto, 
ktoré sa uvoľnilo z dôvodu odstúpenia, 
odvolania či úmrtia, Parlament 
bezodkladne pozve vymenovaného 
komisára na vypočutie za rovnakých 
podmienok, ako sú podmienky stanovené 
v odseku 1.
b) Parlament v prípade pristúpenia 
nového členského štátu pozve 
vymenovaného komisára na vypočutie 
za rovnakých podmienok, ako sú 
podmienky stanovené v odseku 1.
c) V prípade podstatnej zmeny rezortov 
budú komisári, ktorých sa táto zmena 
týka, vyzvaní, aby predstúpili pred 
príslušné výbory skôr, ako sa ujmú svojich 
nových povinností.
Odchylne od postupu stanoveného 
v odseku 1 písm. c) tretí pododsek sa 
v prípade, že hlasovanie v pléne sa týka 
vymenovania jediného komisára, hlasuje 
v tajnom hlasovaní. 
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2007 o zmene článku 23 rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu o zložení konferencie predsedov (2007/2066(REG)) -
Správa Georgios Papastamkos 

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu rokovacieho poriadku B6-0039/2007,

– so zreteľom na článok 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0355/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho 
parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 23 ods. 2

2. Nezávislí poslanci spomedzi seba určia 
dvoch poslancov, ktorí sa zúčastňujú na 
schôdzach konferencie predsedov, avšak 
bez hlasovacieho práva.

2. Nezávislí poslanci spomedzi seba určia 
jedného poslanca, ktorý sa zúčastňuje
na schôdzach konferencie predsedov, avšak 
bez hlasovacieho práva.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o zmene a doplnení článku 173 
a vložení článku 173a do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o doslovnom zápise 
a audiovizuálnom zázname (2007/2137(REG)) - Správa Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 12. apríla 2007,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0354/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho 
parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy2, 7 a 8 
Článok 173

1. Z každého rokovania sa vyhotovuje 
doslovný zápis v úradných jazykoch.

1. Z každého rokovania sa vyhotovuje 
doslovný zápis ako mnohojazyčný 
dokument, v ktorom sú všetky ústne 
príspevky zaznamenané v pôvodnom 
jazyku. Zápis sa uverejňuje ako príloha k 
Úradnému vestníku Európskej únie a 
uchováva sa v archíve Parlamentu.

2. Rečníci sú povinní vrátiť sekretariátu 
zápis svojho vystúpenia najneskôr v deň 
nasledujúci po dni jeho doručenia.

2. Rečníci sú povinní vrátiť sekretariátu 
opravu zápisu svojho vystúpenia do jedného 
týždňa. Poslanci môžu požiadať, aby boli 
časti doslovného zápisu preložené do 
niektorého úradného jazyka podľa 
vlastného výberu.

3. Doslovný zápis sa uverejní ako príloha 
Úradného vestníka Európskej únie.

3. Z každého rokovania sa zabezpečí úplný 
audiovizuálny záznam, ktorý obsahuje aj 
zvukové nahrávky zo všetkých tlmočníckych 
kabín, a uchová sa v archíve Parlamentu. 
Verejnosti je sprístupnený prostredníctvom 
internetu.

4. V prípade, že prejavy, najmä tie, ktoré 
boli prednesené počas slávnostných 
zasadnutí, alebo vyhlásenia predstaviteľov 
iných inštitúcií, boli preložené do iných 
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jazykov, sa ich preklady zverejnia na 
internete ako príloha k mnohojazyčnému 
dokumentu, ktorý je uvedený v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3, 6 a 9
Článok 173a (nový)

Článok 173a
Enregistrement audiovisuel des débats

Immédiatement après la séance, un 
enregistrement audiovisuel des débats, 
comprenant la bande sonore de toutes les 
cabines d'interprétation, est produit et mis 
à disposition sur Internet.
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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 o vložení nového článku 
202a o používaní symbolov Únie do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 
(2007/2240(REG)) - Správa Carlosa Carnera Gonzáleza

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie1, najmä na 
odsek 23,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 12. septembra 2007,

– so zreteľom na význam symbolov pre obnovu prepojenia občanov s Európskou úniou a pre 
vytváranie európskej identity, ktorá dopĺňa národné identity členských štátov,

– so zreteľom na skutočnosť, že európske inštitúcie používajú symboly už vyše 30 rokov 
a Európska rada ich formálne schválila v roku 19852,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0347/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho 
parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
HLAVA XIII, Rôzne , článok 202a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 202a
Symboly Únie

1. Parlament uznáva a prijíma tieto 
symboly Únie:
— vlajku s kruhom dvanástich zlatých 
hviezd na modrom pozadí;
— hymnu, ktorá vychádza z Ódy na 
radosť z Deviatej symfónie Ludwiga van 
Beethovena;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0328.
2 Európska rada v Miláne 28. a 29. júna 1985.
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– heslo „Zjednotení v rozmanitosti“.
2. Parlament oslavuje Deň Európy 
9. mája.
3. Vlajka je vyvesená vo všetkých 
priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych 
príležitostiach. Vlajka sa používa vo 
všetkých zasadacích miestnostiach 
Parlamentu.
4. Hymna sa hrá pri otvorení každého 
ustanovujúceho zasadania alebo pri iných 
slávnostných schôdzach, najmä na 
privítanie hláv štátov alebo predsedov vlád 
alebo na privítanie nových členov po 
rozšírení.
5. Heslo sa uvádza na úradných 
dokumentoch Parlamentu.
6. Predsedníctvo preskúma ďalšie 
využívanie symbolov v Parlamente. 
Predsedníctvo určí podrobné ustanovenia 
na vykonávanie tohto článku.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o zmene a doplnení článku 81 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o vykonávacích opatreniach 
(2008/2027(REG)) - Správa Monicy Frassoniovej

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 27. marca 2008, napísaný v súvislosti s predložením 
medziinštitucionálnej dohody v znení, v akom ju schválila konferencia predsedov 
12. decembra 2007,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
o postupoch vykonávania rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného 
rozhodnutím 2006/512/ES1, 

– so zreteľom na články 120 ods. 2, 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0108/2008),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho 
parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 ods. 4 písm. a)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) lehota určená na kontrolu začína plynúť 
predložením návrhu opatrení Parlamentu vo
všetkých úradných jazykoch;

a) lehota určená na kontrolu začína plynúť 
predložením návrhu opatrení Parlamentu 
vo všetkých úradných jazykoch. V prípade, 
že sa uplatňujú kratšie lehoty (článok 5a 
ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES) a 
v naliehavých prípadoch (článok 5a ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES), pokiaľ 
predseda parlamentného výboru nemá 
námietky, lehota určená na kontrolu začína 
plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane 
konečný návrh vykonávacích opatrení v 
jazykových verziách predložených členom 
výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím 

                                               
1 Prijaté texty 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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1999/468/ES. Článok 138 sa neuplatňuje.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o zmene a doplnení rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu vzhľadom na závery pracovnej skupiny pre parlamentnú
reformu v súvislosti s činnosťou pléna a iniciatívnymi správami (2007/2272(REG)) - Správa 
Richarda Corbetta

Európsky parlament,

– vu les décisions de la Conférence des présidents du 25 octobre et du 12 décembre 2007,

– vu les lettres de son Président du 15 novembre 2007 et du 31 janvier 2008,

– vu le premier rapport intermédiaire du groupe de travail sur la réforme parlementaire 
concernant „la plénière et le calendrier des activités“ soumis à la Conférence des présidents le 
6 septembre 2007 ainsi que ses conclusions concernant les rapports d'initiative,

– vu l'Článok 199 du traité CE,

– vu les Článoks 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0197/2008),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session, à l'exception des BODs 2 et 3 de la nouvelle Príloha II a, qui entrent en vigueur le 
premier jour de la législature commençant en juillet 2009; rappelle que l'Článok 45, ods. 1 a
s'applique également aux rapports autorisés avant l'entrée en vigueur de cette disposition;

3. décide que l'Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 de sa décision du 13 novembre 2007 sur la 
modification du Rokovací poriadok Európskeho parlamentu à la lumière du statut des 
députés1, concernant l'Článok 39, ods. 2, entre en vigueur le premier jour de la prochaine 
période de session;

4. décide, conformément à l'Článok 204, BOD c), de publier la décision de la Conférence des 
présidents sur les règles et pratiques concernant les rapports d'initiative, telle que modifiée par
ses décisions du 12 décembre 2007 et du 14 février 2008, en Príloha au règlement; charge son 
Secrétaire général de tenir cette Príloha à jour conformément aux futures décisions de la 
Conférence des présidents concernant cette matière;

5. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la 
Commission.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 38a (nový)

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2007)0500.
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38a

Právo iniciatívy udelené Parlamentu 
zmluvami

V prípadoch, keď zmluvy udeľujú 
Parlamentu právo iniciatívy, gestorský 
výbor môže rozhodnúť o vypracovaní 
iniciatívnej správy.

Taká správa obsahuje :

a) návrh uznesenia;

b) v prípade potreby návrh rozhodnutia 
alebo predbežný návrh;

c) dôvodovú správu obsahujúcu, kde je to 
vhodné, finančný výkaz.

Ak si prijatie aktu Parlamentom vyžaduje
schválenie alebo súhlas Rady a stanovisko 
alebo súhlas Komisie, Parlament môže po 
hlasovaní o navrhnutom akte a na návrh 
spravodajcu rozhodnúť, že hlasovanie o 
návrhu uznesenia sa odloží dovtedy, kým 
Rada alebo Komisia nepredložia svoju 
pozíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 45 ods. 1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 a. Parlament preskúma návrhy uznesení 
obsiahnuté v iniciatívnych správach v 
súlade s postupom pre krátke prednesenie 
ustanoveným v článku 131a. 
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
takým návrhom uznesení nie sú prípustné 
na posúdenie v pléne, pokiaľ ich 
spravodajca nepodáva na zohľadnenie 
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nových informácií, ale v súlade s článkom 
151 ods. 4 sa môžu predložiť alternatívne 
návrhy uznesení. Tento odsek sa 
nepoužije, ak predmet správy spĺňa 
podmienky pre prednostnú rozpravu v 
pléne, ak je správa vypracovaná podľa 
práva iniciatívy uvedeného v článku 38a 
alebo článku 39, alebo ak správu možno 
na základe kritérií stanovených 
konferenciou predsedov považovať za 
strategickú 1. 
______________ 
1 Pozri príslušné rozhodnutie konferencie 
predsedov uvedené v prílohe [ ...] k 
rokovaciemu poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 45 ods. 2 pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ustanovenia tohto článku sa primerane 
použijú v prípadoch, v ktorých zmluvy 
priznávajú Parlamentu právo iniciatívy.

2. Ak sa na predmet správy vzťahuje 
právo iniciatívy uvedené v článku 38a, 
udelenie súhlasu možno odoprieť len na 
základe nesplnenia podmienok 
stanovených v zmluvách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 45 ods. 2 pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dans de tels cas, la Conférence des 
présidents prend une décision dans un délai 
de deux mois.

2a. Dans les cas visés aux Článoks 38 bis 
et 39, la Conférence des présidents prend 
une décision dans un délai de deux mois.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 110 ods. 1
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý poslanec môže položiť Rade 
alebo Komisii otázky na písomnú 
odpoveď. Autori otázok v plnej miere 
zodpovedajú za ich obsah. 

1. Každý poslanec môže v súlade s 
usmerneniami uvedenými v prílohe k 
rokovaciemu poriadku 1 položiť Rade 
alebo Komisii otázky na písomnú 
odpoveď. Autori otázok v plnej miere 
zodpovedajú za ich obsah.

______________
1Pozri Prílohu II a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 110 ods. 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý ich postúpi dotknutému 
orgánu. 

2. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý ich postúpi dotknutej 
inštitúcii . Predseda rieši pochybnosti 
týkajúce sa prípustnosti otázky. Jeho 
rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 111 ods. 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý poslanec môže položiť Európskej 
centrálnej banke otázku na písomnú 
odpoveď.

1. Každý poslanec môže v súlade s 
usmerneniami uvedenými v prílohe k 
rokovaciemu poriadku 1 položiť 
Európskej centrálnej banke otázku na 
písomnú odpoveď 1.

______________
1 Pozri Prílohu II a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 131a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Článok 131a
Krátke prednesenie

Na žiadosť spravodajcu alebo na návrh 
konferencie predsedov môže Parlament 
tiež rozhodnúť, že sa bod, ktorý 
nevyžaduje riadnu rozpravu, prerokuje 
prostredníctvom krátkeho prednesenia 
spravodajcom v pléne. V takom prípade 
má Komisia možnosť zasiahnuť a každý 
poslanec má právo reagovať predložením 
dodatočného písomného vyhlásenia podľa 
článku 142 ods.. 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 142 ods. 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisii a Rade sa spravidla udelí slovo 
v rozprave o správe bezprostredne po jej 
uvedení spravodajcom. V rozprave o 
návrhu Komisie predseda vyzve Komisiu, 
aby sa ujala slova ako prvá a v krátkosti 
uviedla svoj návrh, a v rozprave o texte 
vypracovanom Radou môže predseda 
vyzvať Radu, aby sa ujala slova ako prvá. 
V oboch prípadoch ako ďalší vystúpi 
spravodajca. Komisii a Rade možno 
opätovne udeliť slovo, predovšetkým aby 
reagovali na vyhlásenia poslancov. 

5. Komisii a Rade sa spravidla udelí slovo 
v rozprave o správe bezprostredne po jej 
uvedení spravodajcom. Komisii, Rade a 
spravodajcovi možno opätovne udeliť 
slovo, predovšetkým aby reagovali na 
vyhlásenia poslancov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 151 ods. 4

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Politická skupina môže predložiť 
alternatívny návrh uznesenia k 
nelegislatívnemu návrhu uznesenia, ktorý 
je súčasťou správy výboru. 

4. Politická skupina alebo najmenej 
štyridsať poslancov môže predložiť 
alternatívny návrh uznesenia k 
nelegislatívnemu návrhu uznesenia, ktorý 
je súčasťou správy výboru. 

V takom prípade politická skupina nemôže V takom prípade politická skupina ani 



PE423.766v01-00 330/361 DV\779820SK.doc

SK

podať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
návrhu uznesenia gestorského výboru. 
Návrh uznesenia, ktorý podáva politická 
skupina, nemôže byť dlhší ako návrh 
uznesenia výboru. O návrhu sa hlasuje v 
Parlamente v jedinom hlasovaní bez 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

dotknutí poslanci nemôžu podať 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k 
návrhu uznesenia gestorského výboru. 
Alternatívny návrh uznesenia nemôže byť 
dlhší ako návrh uznesenia výboru. O 
návrhu sa hlasuje v Parlamente v jedinom 
hlasovaní bez pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov.

Článok 10 ods. 4 sa použije primerane. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II a (nová)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA II a
Usmernenia pre otázky na písomnú 
odpoveď podľa článkov 110 a 111

1. Otázky na písomnú odpoveď:

‐  patria do právomoci a pôsobnosti 
dotknutej inštitúcie a sú vo všeobecnom 
záujme;

‐ sú stručné a obsahujú zrozumiteľnú 
otázku;

‐  neobsahujú urážlivé vyjadrenia;

‐  sa netýkajú výlučne osobných vecí

2. Ak otázka nezodpovedá týmto 
usmerneniam, sekretariát poradí autorovi, 
ako možno otázku navrhnúť tak, aby bola 
prípustná.
3. Ak bola počas predchádzajúcich 
šiestich mesiacov položená a zodpovedaná 
rovnaká alebo podobná otázka, sekretariát 
poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a 
odpovede autorovi. Nová otázka sa 
dotknutej inštitúcii nepostúpi, ak sa autor 
neodvoláva na nové významné skutočnosti 
alebo nepožaduje ďalšie informácie.
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4. Ak autor v otázke požaduje faktické 
alebo štatistické informácie, ktoré už sú k 
dispozícii v knižnici Parlamentu, knižnica 
o tom informuje poslanca, ktorý môže 
otázku stiahnuť. 
5. Otázky týkajúce sa súvisiacich 
záležitostí možno zodpovedať spoločne. 
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Interpretácia článku 162 ods. 2 rokovacieho poriadku (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Interpretácia / zmena a doplnenie rokovacieho poriadku s cieľom zjednodušiť vyriešenie 
konfliktov právomocí týkajúcich sa najmä nelegislatívnych postupov (2005/2239(REG)) -
Ingo Friedrich
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Interpretácia článku 166 rokovacieho poriadku (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Interpretácia článku 116 rokovacieho poriadku o písomných vyhláseniach 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. septembra 2008 o zmene a doplnení článku 121 
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa konania pred Súdnym dvorom 
(2007/2266(REG)) - Správa Costasa Botopoulosa
P6_TA-PROV(2008)0440

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Výboru pre právne veci z 26. septembra 2007,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0324/2008),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho 
parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 121 ods. 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Predseda predkladá pripomienky 
alebo vystupuje v mene Parlamentu 
v súdnom konaní po porade s gestorským 
výborom.
Ak má predseda v úmysle odchýliť sa od 
odporúčania gestorského výboru, 
informuje o tom gestorský výbor a pridelí 
túto vec Konferencii predsedov, pričom 
uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
V naliehavých prípadoch môže predseda 
prijať preventívne opatrenia s cieľom 
dodržať lehoty určené príslušným súdom. 
V takých prípadoch sa postup stanovený 
v tomto odseku uplatní pri najbližšej 
príležitosti.

Výklad:

Žiadne ustanovenie v rokovacom 
poriadku nebráni gestorskému výboru 
prijať rozhodnutie o príslušných 
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procedurálnych opatreniach, ktorých 
cieľom je včasné predkladanie 
odporúčaní v naliehavých prípadoch.
Výklad:
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 o výklade článku 19 rokovacieho 
poriadku, ktorý sa týka právomocí predsedu (2008/2016(REG)) - Správa Jo Leinen

Európsky parlament,

- so zreteľom na list predsedu výboru pre ústavné veci z 24. januára 2008,

- so zreteľom na článok 201 rokovacieho poriadku,

1. prijíma tento výklad článku 19 rokovacieho poriadku:" 

„Článok 19 ods. 1 sa môže vykladať v tom zmysle, že právomoci udelené týmto článkom zahŕňajú 
právomoc zamedziť nadmernému predkladaniu návrhov ako sú procedurálne námietky, 
procedurálne návrhy, vysvetlenia hlasovania a žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po 
častiach či hlasovanie podľa mien, ak je predseda presvedčený o tom, že tieto návrhy sú zjavne 
zamerané na predlžované a vážne marenie postupov v pléne alebo práv ostatných poslancov, a 
spôsobia takéto marenie.“

2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 o interpretácii článku 182
rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o začlenení predsedov podvýborov do prác 
predsedníctva (2008/2075(REG))- Správa Maura Zaniho

Európsky parlament,

– so zreteľom na list predsedu Výboru pre ústavné veci z 22. júla 2008,

– so zreteľom na článok 201 rokovacieho poriadku,

1. rozhodol pripojiť tento výklad ku článku 182: 

Článok 182 ods. 1 nebráni predsedovi výboru, aby umožnil predsedom podvýborov účasť na 
práci predsedníctva ani aby im umožnil predsedať rozpravám o otázkach, ktorými sa 
osobitne zaoberajú dané podvýbory. Článok 182 ods. 1 to umožňuje pod podmienkou, že 
takýto postup je predložený celému predsedníctvu na prerokovanie a predsedníctvo s ním 
vysloví súhlas.

2. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.
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Interpretácia článku 179 rokovacieho poriadku (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009  o výklade článku 47 a článku 149 
ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o postup pridružených 
výborov a o zistenie uznášaniaschopnosti (2008/2327(REG)) - Správa Jo Leinena

Európsky parlament, 

– so zreteľom na listy predsedu Výboru pre ústavné veci z 27. januára 2009 a z 13. februára 
2009,

– so zreteľom na článok 201 rokovacieho poriadku,

1. rozhodol pripojiť tento výklad k článku 47:

Pri preskúmaní medzinárodnej dohody podľa článku 83 sa nemôže uplatniť postup 
pridružených výborov podľa článku 47 na postup súhlasu v zmysle článku 75.

2. rozhodol pripojiť tento výklad k článku 149 ods. 4:" 

Poslanci, ktorí podali žiadosť o zistenie uznášaniaschopnosti, musia byť v čase, keď sa 
predkladá táto žiadosť, prítomní v rokovacej sále.

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil pre informáciu Rade a Komisii.
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PRÍLOHA 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Štrasburg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brusel Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brusel Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Štrasburg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brusel Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brusel Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Štrasburg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Štrasburg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brusel Ordinary 25/11 PE 353.284

Brusel Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brusel Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Štrasburg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brusel Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brusel Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Štrasburg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brusel Ordinary 24/05 PE 357.998

Brusel Extraordinary 02/06 PE 359.974

Štrasburg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brusel Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brusel Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brusel Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Štrasburg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Štrasburg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brusel Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brusel Ordinary 29/11 PE 367.997

Štrasburg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting's dates Minutes' number

Brusel Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brusel Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brusel Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Štrasburg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brusel Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brusel Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Štrasburg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brusel Ordinary 22/06 PE 376.316
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Štrasburg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brusel Ordinary 07/06 PE 391.963
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Brusel Ordinary 19/12 PE 400.620

2008
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Brusel Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brusel Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Štrasburg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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PRÍLOHA 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 

Title Spravodajca Procedure
Rozpočet 2005: Oddiel III - Komisia Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union's information and communication stratety Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Béres - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union's own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of „soft law“ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Président 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Článok 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)



DV\779820SK.doc 357/361 PE423.766v01-00

SK

PRÍLOHA 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional 
Affairs in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

Tento seminár, organizovaný v rámci správy Andrzeja Wielowieyského, umožnil výmenu názorov 
odborníkov na problematiku občianskej účasti na budovaní Európy. Prezentácie jednotlivých 
odborníkov sa zameriavali na príčiny a hľadanie spôsobov zmiernenia krízy legitimity, ktorou 
budovanie Európy prechádza.

program

Príspevky Andrzej Wielowieyski - pracovný dokument
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

Seminár o občianskej iniciatíve organizovaný v rámci iniciatívnej správy Sylvie-Yvonny
Kaufmannovej umožnil podrobnejšiu výmenu názorov na obsah a podmienky uplatnenia tejto 
iniciatívy.

program súhrnná správa

Príspevky Zoznam účastníkov MVO
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

Seminár o perspektíve rozvoja občianskeho dialógu o Lisabonskej zmluve zorganizovaný v rámci 
iniciatívnej správy pani Grabowskej preukázal, že úroveň organizácie občianskej spoločnosti je 
v členských štátoch ešte veľmi odlišná. Európska únia má za cieľ znížiť priepasť medzi inštitúciami 
a občanmi. Konkrétne návrhy sa týkali najmä potreby zaradenia občianskeho dialógu na úrovni 
Európskej únie podľa nového článku 11 Zmluvy o EÚ, ktorý by prípadne sprostredkoval 
medziinštitucionálnu dohodu.

program

Príspevky Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08

Seminár o štátnej príslušnosti a volebnom postupe spojený so správou pána Andrewa Duffa na túto 
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tému umožnil komparatívnu historickú analýzu práva na štátnu príslušnosť v šiestich členských 
štátoch, ktorá preukázala, že zásady práva založené na koncepte jus soli a jus sanguinis sa vyvíjali 
podľa momentálnych politických a hospodárskych záujmov a nemožno ich považovať za osobitné
národné tradície.

program súhrnná správa

Príspevky Národ a občianstvo od konca 19. storočia: porovnávajúca európska 
perspektíva 
Malé okresy s „otvoreným“ hlasovaním: nový volebný systém pre Európsky 
parlament
Ktoré volebné postupy sa zdajú byť vhodné pre viacúrovňové politické 
zriadenie?
Dvojité občianstvo: politické trendy a politická účasť v členských štátoch EÚ
Do akej miery sú európske parlamentné voľby „európske“
Najnovšie trendy v zákonoch o európskej národnosti: obmedzenia?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

Seminár sa konal v rámci európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti komisára Kallasa, ktorá 
je základom uznania záujmových skupín v Európskej únii. Diskutovalo sa o otázkach definície 
lobistu, potreby dobrovoľného alebo povinného registra, spoločného registra inštitúcií a informácií 
(najmä finančných), ktoré by mal obsahovať, sankcií v prípade zneužitia a transparentnosti vo 
financovaní medziskupín.

program súhrnná správa

Príspevky Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

Počas tohto sympózia, ktoré bolo zorganizované na počesť Altiera Spinelliho, sa rečníci zhodli na 
tom, že myšlienky a zásady, ktoré Altiero Spinelli zastával, sú ešte stále aktuálne. Napriek tomu, že 
uprednostňoval krátku a transparentnú zmluvu, možno povedať, že Spinelli by v tejto chvíli 
podporil návrh reformnej zmluvy, pretože v daných podmienkach predstavuje jedinú možnosť 
uchovať inštitucionálne inovácie Ústavnej zmluvy.

program

Príspevky Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

program

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

program

Príspevky Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

program

Príspevky Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-
14/10/05

Les présentations des experts, en développant des pistes très différentes, ont alimenté la réflexion 
sur la manière d'appréhender le futur constitutionnel de l'Union européenne. Le symposium, qui 
s'inscrivait dans le cadre du rapport d’initiative de MM. Andrew Duff et Johannes Voggenhuber sur 
la période de réflexion suivant les référendums sur le traité constitutionnel, a mis en évidence que, 
par la nécessité de susciter un débat politique européen, la crise comporte aussi la chance de faire 
naître une vraie démocratie européenne.
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AUDITION SUR LE SERVICE EUROPEEN D'ACTION EXTERIEURE 15/03/05

Cette audition, organisée dans le cadre du rapport d’initiative de M. Elmar Brok sur ce sujet, a 
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permis un échange de vue entre différents experts et les membres de la commission des Affaires 
constitutionnelles. Les orateurs ont souligné la nécessité pour le futur ministre des affaires 
étrangères de disposer d'un service spécifique et efficace pour mener son action à bien. Pour 
l'organisation de ce service ils ont plutôt plaidé en faveur d'une solution 'sui generis' adéquate pour 
acceuillir des fonctionnaires provenant des services du Conseil, de la Commission et de la 
diplomatie des états membres. Des domaines importants, tels que la politique commerciale et la 
politique de développement devraient rester dans les services de la Commission. Des solutions 
adéquates devraient encore être trouvées, notamment en ce qui concerne la couverture budgétaire 
des dépenses administratives du nouveau service et la question de la collocation des délégations de 
l'Union avec ce service.
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Príspevky Zoznam hosťujúcich prednášajúcich

AUDITION DE LA SOCIETE CIVILE SUR LE PROJET DE TRAITE ETABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE 25/11/2004

La commission des Affaires Constitutionnellesa, dans le cadre de cette audition publique, donné la 
parole à plusieurs organisations représentatives de la société civile qui ont fait une évaluation 
globalement positive du Traité constitutionnel. De manière générale, et tout en soulignant les 
domaines où les progrès réalisés n'étaient pas à la hauteur des attentes, les avis exprimés par les 
différentes plateformes ont fait état d'un grand nombre d'avancés réalisés par la Constitution
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