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PR_CNS_art93rej

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Radou, ktorým sa upravujú 
základné platy a príspevky platné pre zamestnancov Europolu
(5417/2006 – C6-0072/2006 –2006/0803 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na iniciatívu Rakúskej republiky (5417/2006)1,

– so zreteľom na článok 44 akty Rady z 3. decembra 1998, ktorým sa ustanovujú predpisy 
platné pre zamestnancov Europolu (ďalej len „služobný poriadok“),

– so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0072/2006),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Demokratická 
kontrola nad Europolom (KOM(2002)0095),

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 30. mája 2002 o budúcom rozvoji Europolu 
a jeho automatickom začlenení do inštitucionálneho systému Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 10. apríla 2003 o budúcom rozvoji Europolu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2005 o iniciatíve Luxemburského 
veľkovojvodstva na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy 
a príspevky zamestnancom Europolu1,

– so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

A. keďže sa s Parlamentom nekonzultovalo o nijakých prevádzkových či organizačných 
opatreniach týkajúcich sa Europolu, ani o súčasných aktivitách či budúcich programoch 
Europolu, ktoré zodpovedajú potrebám EÚ a členským štátom, a Parlament nedostal 
o nich nijaké informácie; keďže Parlament nemôže pre nedostatok informácií posúdiť 
dôležitosť a primeranosť navrhovaného rozhodnutia;

1. zamieta iniciatívu Rakúskej republiky;

2. vyzýva Rakúska republika na stiahnutie iniciatívy;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vláde Rakúskej 
republiky.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
3 Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 588.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

S Európskym parlamentom sa konzultovalo o iniciatíve predloženej Rakúskou republikou, 
podľa ktorej by sa upravili základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu na obdobie 
od 1. júla 2005 do 1. júla 2006.

Tento návrh rozhodnutia na základe rakúskej iniciatívy má za cieľ upraviť základné platy 
a príspevky zamestnancov Europolu na základe revízie, ktorú vykonala správna rada. Rada 
zohľadnila zmeny vo výške životných nákladov v Holandsku, ako aj zmeny platov vo verejnej 
správe členských štátov. Táto revízia odôvodňuje nárast platov o 1,6 % na obdobie od 
1.7.2005 do 1.7.2006.

Európsky parlament veľmi dobre chápe potrebu uvedenej organizácie upraviť a aktualizovať 
platy jej zamestnancov v súlade so zmenami súvisiacimi s nárastom životných nákladov 
a nemá proti tomu nijaké výhrady.

Európsky parlament sa však domnieva, že jeho konzultácia o dokumente s finančnými 
dôsledkami, ako je tento, je dosť provokatívna.  Je všeobecne známe, že Europol je 
medzivládna inštitúcia financovaná každým členským štátom Európskej únie. Európsky 
parlament nemá pri tvorbe rozpočtu Europolu nijaké slovo, a preto nemá nijakú úlohu pri 
administratívnych rozhodnutiach súvisiacich s touto organizáciou. Preto sa zdá, že ide iba 
o formalitu, keď sa majú uskutočniť konzultácie o dokumente s finančnými dôsledkami, hoci 
sa nepredpokladajú konzultácie v súvislosti s prijatím rozpočtu Europolu. 

Váš spravodajca upozorňuje na tieto niektoré najdôležitejšie body, ktorým sa treba venovať 
ešte predtým, ako Európsky parlament začne konzultovať o finančných otázkach.

1. Kontrola Európskeho parlamentu nad Europolom
Treba zdôrazniť, že konzultácia Európskeho parlamentu o činnosti Europolu, čo je 
medzivládna organizácia, je nevyhnutná iba vtedy, keď to pomôže zvýšiť transparentnosť 
a zodpovednosť tejto organizácie. 

V súčasnosti neexistuje ani dozor Európskeho parlamentu ani súdne skúmanie Európskeho 
súdneho dvora v súvislosti s prácou Europolu2.

Napriek tomu, že článok 39 Zmluvy o EÚ zakotvuje povinnosť Rady konzultovať 
s Parlamentom pred prijatím právne záväzných opatrení, ako sú rámcové rozhodnutia, 
rozhodnutia a dohovory, tento nástroj nestačí na zaručenie demokratickej kontroly. Navyše, 
„Európsky parlament sa podieľa na niektorých rozhodnutiach, čo sa týka rozvoja Europolu, 
napríklad o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k dohovoru, ale nie o určovaní 
priorít činnosti Europolu“3.

     
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0290.
2 Boj proti terorizmu a organizovanému zločinu; policajná spolupráca v Európe: úloha Europolu, príspevok 
námestníka riaditeľa Europolu pána Jensa Henrika Hřjbjerga prednesený na spoločnom parlamentnom stretnutí 
dňa 18. októbra 2005, s. 1
3 Boj proti terorizmu a organizovanému zločinu; policajná spolupráca v Európe: úloha Europolu, v Bruseli 27. 
septembra 2005.
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Európsky parlament pri rozličných príležitostiach1 konštatoval, že existujúce opatrenia 
parlamentnej kontroly boli ťažkopádne a v dôsledku rozhodovacích postupov medzivládneho 
charakteru v oblasti policajnej spolupráce neúčinné.
Konkrétne čo sa týka parlamentnej kontroly, Parlament už požiadal Radu, aby Európskemu 
parlamentu posilnila demokratické právomoci kontroly nad Europolom2. Tieto požiadavky 
zatiaľ nie sú uspokojené.

1.1 Treba pripomenúť, že Ústava EÚ, napriek jej osudu, boja jasne zameraná na zlepšenie 
situácie, ako je uvedené v článku III-2763. Ústava by po nadobudnutí účinnosti umožnila 
Parlamentu v rámci spolurozhodovania s Radou, aby určil „štruktúru, fungovanie, oblasť 
pôsobenia a úlohy Europolu“, ako aj ustanovil „podrobnosti kontroly činnosti Europolu 
Európskym parlamentom a kontroly, na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty“.

Zaradenie tohto článku do návrhy Ústavy jasne poukazuje na všeobecný konsenzus členských 
štátov pri zvyšovaní transparentnosti Europolu a úlohy Európskeho parlamentu pri kontrole 
jeho činnosti. 

2. Europol ako agentúra EÚ
Transformácia Europolu na agentúru EÚ by sa plánovala tak, že hlavnú zamestnaneckú 
štruktúru by tvorili zamestnanci v trvalom pracovnom pomere namiesto terajšieho zloženia, 
ktoré tvoria predovšetkým úradníci vyslaní z členských štátov. Táto zmena by mohla spôsobiť 

  
1CNS/2005/0803 Europol: úprava základných platov a príspevkov platná pre zamestnancov od júla 2004. 
Iniciátor Luxembursko, spravodajca: Claude Moraes
CNS/2004/0817 Euro: určenie Europolu ako centrálneho úradu na boj proti falšovaniu. Iniciátori Nemecko, 
Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Severné Írsko, spravodajca: Díaz de Mera García Consuegra 
Agustín
CNS/2004/0806 Europol: úprava základných platov a príspevkov platná od júla 2002. Iniciátor Írsko, 
spravodajca: Turco Maurizio
CNS/2002/0822 Europol: služobný poriadok, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Iniciátor Dánsko, spravodajca: 
Turco Maurizio
CNS/2002/0814 Európsky policajný úrad, Europol: protokol k dohovoru, pranie špinavých peňazí. Iniciátor 
Dánsko, spravodajca: von Boetticher Christian Ulrik.

2 Pozri odporúčanie 4: Parlamentná kontrola v odporúčaní EP Rade o budúcnosti Europolu, 10. apríla 2003, 
P5_TA (2003)0186
3 Článok III-276 znie:
‘1. Úlohou Europolu je podporovať a posilňovať činnosť policajných orgánov a iných orgánov členských štátov 
činných v trestnom konaní, ako aj ich vzájomnú spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa 
týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného 
záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika Únie, a v boji proti nim. 
2. Európske zákony určujú štruktúru, fungovanie, oblasť pôsobenia a úlohy Europolu. Medzi tieto úlohy môže 
patriť: 
(a) zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýza a výmena informácií zasielaných najmä orgánmi 
členských štátov alebo tretích krajín alebo subjektov, 
(b) koordinácia, organizácia a uskutočňovanie vyšetrovania a operačnej činnosti vykonávanej spoločne s 
príslušnými orgánmi členských štátov alebo v rámci spoločných vyšetrovateľských tímov, prípadne v spojení s 
Eurojustom. 
Európske zákony tiež ustanovujú podrobnosti kontroly činnosti Europolu Európskym parlamentom a kontroly, 
na ktorej sa zúčastňujú národné parlamenty. 
3. Každá operačná činnosť Europolu sa musí vykonávať v spojení a so súhlasom orgánov členského štátu, 
respektíve členských štátov, ktorých územia sa dotýka.  Uplatňovanie donucovacích opatrení je výlučnou 
právomocou príslušných vnútroštátnych orgánov. 
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zníženie fluktuácie zamestnancov, ktorá znemožňuje udržať stály prístup v rozvoji činnosti 
Europolu. V prípade, že sa táto transformácia uskutoční, činnosť Europolu by sa v plnej miere 
financovala priamo z rozpočtu EÚ a Európsky parlament by mohol ľahšie kontrolovať 
činnosť Europolu. Váš spravodajca veľmi víta myšlienku vytvorenia spoločného orgánu spolu 
s národnými parlamentmi, ktorého úlohou bude kontrolovať činnosť Europolu. V dôsledku 
reformy Europolu by sa dohovor o Europole spolu s jeho tromi protokolmi, ktoré sa ešte 
neimplementujú, musel nahradiť rozhodnutím Rady ministrov. Váš spravodajca jasne 
podporuje reštrukturalizáciu Europolu a jeho transformáciu do agentúry EÚ, pretože to my 
poslancom umožnilo kontrolovať jeho činnosť. Iba potom sa táto konzultácia o platoch 
a príspevkoch zamestnancov Europolu bude považovať za konzistentnú a majúcu nejakú 
hodnotu.

Záver
Európsky parlament je jasne presvedčený o nevyhnutnosti podporovať rozvoj Europolu ako 
účinného nástroja boja proti organizovanému zločinu v Európskej únii. Parlament preto 
vyjadruje svoje pevné želanie pretransformovať ho na plnohodnotnú agentúru EÚ. Váš 
spravodajca sa domnieva, že stanovisko Európskeho parlamentu týkajúce sa finančných 
otázok Europolu by sa považovalo za dôležité iba vtedy, keď sa uskutoční uvedená 
transformácia.

Váš spravodajca z tohto dôvodu a na základe bežnej parlamentnej praxe navrhuje zamietnutie 
iniciatívy, o ktorej sa konzultuje s Parlamentom.


