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Pozmeňujúci návrh 1
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni a čo 
najbližšie k občanom;

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni a čo 
najbližšie k občanom;

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali transparentne na čo 
najvhodnejšej úrovni a čo najbližšie 
k občanom, pričom by sa mala znižovať 
byrokracia;

Or. fi
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Pozmeňujúci návrh 3
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni a čo 
najbližšie k občanom;

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík a posilnenie právomocí 
Únie vo viacerých oblastiach, je 
nevyhnutné, aby sa zachovala jasná 
predstava o rozdelení právomocí v systéme 
viacúrovňového riadenia Európskej únie, 
a aby sa rozhodnutia prijímali na čo 
najvhodnejšej úrovni a čo najbližšie 
k občanom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 4
Zdravka Bušić

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa rozhodnutia 
prijímali na čo najvhodnejšej úrovni a čo 
najbližšie k občanom;

1. upozorňuje, že aj keď si hospodárska 
a finančná kríza vyžaduje lepšiu 
koordináciu politík vo viacerých 
oblastiach, je nevyhnutné, aby sa zachovala 
jasná predstava o rozdelení právomocí 
v systéme viacúrovňového riadenia 
Európskej únie, a aby sa po transparentnej 
diskusii rozhodnutia prijímali na čo 
najvhodnejšej úrovni a čo najbližšie 
k občanom;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 5
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 2



AM\1004530SK.doc 5/22 PE519.763v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady 
subsidiarity a proporcionality zakotvené 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii 
a v Protokole č. 2 sú všeobecného a 
základného charakteru a zaväzujú 
inštitúcie pri výkone ich činností až 
na jednu výnimku, ktorou sú výnimočné 
oblasti patriace do výlučnej právomoci 
Únie, v ktorých sa zásada subsidiarity 
neuplatňuje;

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady 
subsidiarity a proporcionality zakotvené 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii 
a v Protokole č. 2 sú všeobecného 
charakteru a zaväzujú inštitúcie pri výkone 
ich činností až na výnimku, ktorou sú 
výnimočné oblasti patriace do výlučnej 
právomoci Únie, v ktorých sa zásada 
subsidiarity neuplatňuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady 
subsidiarity a proporcionality zakotvené 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii 
a v Protokole č. 2 sú všeobecného a 
základného charakteru a zaväzujú 
inštitúcie pri výkone ich činností až 
na jednu výnimku, ktorou sú výnimočné 
oblasti patriace do výlučnej právomoci 
Únie, v ktorých sa zásada subsidiarity 
neuplatňuje;

2. zdôrazňuje, že európske inštitúcie 
musia dodržiavať zásady subsidiarity a 
proporcionality zakotvené v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii a v Protokole 
č. 2; poznamenáva, že podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii sa zásada 
subsidiarity uplatňuje iba na oblasti, ktoré 
nepatria do výlučnej právomoci Únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 7
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady 
subsidiarity a proporcionality zakotvené 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii 

2. opätovne zdôrazňuje, že zásady 
subsidiarity a proporcionality zakotvené v 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii a v 
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a v Protokole č. 2 sú všeobecného a
základného charakteru a zaväzujú inštitúcie 
pri výkone ich činností až na jednu 
výnimku, ktorou sú výnimočné oblasti 
patriace do výlučnej právomoci Únie, 
v ktorých sa zásada subsidiarity
neuplatňuje;

Protokole č. 2 sú základného charakteru a 
zaväzujú inštitúcie pri výkone právomocí 
Únie až na jednu výnimku, ktorou sú 
oblasti patriace do výlučnej právomoci 
Únie, v ktorých sa zásada subsidiarity 
neuplatňuje;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 8
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. navrhuje posúdiť, či by sa na úrovni 
EÚ nemali stanoviť vhodné kritériá na 
hodnotenie dodržiavania zásad 
subsidiarity a proporcionality;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 9
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poznamenáva, že Protokol č. 2 
poskytuje národným parlamentom 
formálnu možnosť radiť zákonodarcovi 
EÚ, či nový návrh právneho predpisu 
spĺňa kritérium subsidiarity, na základe 
ktorého možno jeho ciele z dôvodu ich 
rozsahu alebo účinkov lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, ako na úrovni členských 
štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína zásadný význam posúdenia 
vplyvu ako nástroja na pomoc pri 
rozhodovaní v rámci legislatívneho 
procesu a zdôrazňuje, že v tejto súvislosti 
je potrebné náležitým spôsobom zvážiť 
otázky týkajúce sa subsidiarity 
a proporcionality;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 
a 299;

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov týkajúcich sa podstaty návrhov 
právnych predpisov, pričom príslušné 
údaje za rok 2010 boli 41 a 299;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41
a 299;

3. víta väčšiu účasť národných 
parlamentov v rámci európskeho 
legislatívneho procesu a skutočnosť, že 
členské štáty prejavujú čoraz väčší záujem 
o náležité uplatňovanie týchto zásad zo 
strany inštitúcií Únie, o čom svedčí 
skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 523 príspevkov, 
z ktorých bolo 77 odôvodnených stanovísk, 
v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade so 
zásadou subsidiarity, pričom príslušné 
údaje za rok 2010 boli 299 a 41;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 13
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 
a 299;

3. poznamenáva, že parlamenty členských 
štátov prejavujú čoraz väčší záujem 
o náležité uplatňovanie týchto zásad zo 
strany inštitúcií Únie, o čom svedčí 
skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 
a 299;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 14
Andrej Plenković
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 
a 299;  

3. víta skutočnosť, že parlamenty 
členských štátov prejavujú čoraz väčší 
záujem o náležité uplatňovanie týchto 
zásad zo strany inštitúcií Únie, o čom 
svedčí skutočnosť, že v roku 2011 dostal 
Európsky parlament 77 odôvodnených 
stanovísk, v ktorých sa uvádzalo, že návrh 
legislatívneho aktu nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity, a 523 ďalších 
príspevkov kritizujúcich okrem iného aj 
nedodržiavanie zásady proporcionality, 
pričom príslušné údaje za rok 2010 boli 41 
a 299; Európsky parlament vyjadruje 
svoju ochotu pokračovať vo všetkých 
formách spolupráce 
a medziparlamentného dialógu s 
národnými parlamentmi a posilňovať ich;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 15
Evelyn Regner
Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. s presvedčením zdôrazňuje význam 
parlamentnej kontroly zo strany 
Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov; odporúča, aby sa národným
parlamentom poskytla výrazná pomoc, 
ktorá im umožní vykonávať ich kontrolné 
úlohy; navrhuje, aby sa národným 
parlamentom poskytli usmernenia 
s cieľom pomôcť im v rámci 
posudzovania súladu so zásadou 
subsidiarity;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 16
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzdvihuje, že zásada subsidiarity 
predstavuje politické usmernenie 
pre vykonávanie právomocí na úrovni 
Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v dôsledku toho nie je možné, aby sa 
v rámci tohto systému presadzovala 
súdom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzdvihuje, že zásada subsidiarity 
predstavuje politické usmernenie 
pre vykonávanie právomocí na úrovni 
Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v dôsledku toho nie je možné, aby sa 
v rámci tohto systému presadzovala 
súdom;

4. vyzdvihuje, že Súdny dvor je v súlade s 
článkom 263 ZFEÚ kompetentný 
preskúmať zákonnosť legislatívnych 
aktov, pokiaľ ide o súlad so zásadou
subsidiarity;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 18
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzdvihuje, že zásada subsidiarity 
predstavuje politické usmernenie 
pre vykonávanie právomocí na úrovni 
Únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

4. vyzdvihuje, že zásada subsidiarity 
predstavuje politické usmernenie 
pre vykonávanie právomocí na úrovni 
Únie;
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v dôsledku toho nie je možné, aby sa 
v rámci tohto systému presadzovala 
súdom;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 19
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje však aj na to, že na základe 
zmlúv patrí porušenie zmlúv alebo 
akéhokoľvek právneho pravidla týkajúceho 
sa ich uplatňovania do právomoci Súdneho 
dvora Európskej únie, a že podľa Zmluvy 
o Európskej únii zahŕňajú tieto pravidlá aj 
zásady subsidiarity a proporcionality;
poznamenáva, že súdne preskúmanie 
platnosti aktov Únie sa preto vzťahuje aj na 
dodržiavanie týchto zásad;

5. poukazuje však aj na to, že na základe 
zmlúv patria žaloby podané z dôvodu 
porušenia zmlúv alebo akéhokoľvek 
právneho pravidla týkajúceho sa ich 
uplatňovania do právomoci Súdneho dvora 
Európskej únie, a že podľa Zmluvy 
o Európskej únii zahŕňajú tieto pravidlá aj 
zásady subsidiarity a proporcionality;
poznamenáva, že súdne preskúmanie 
platnosti aktov Únie sa preto vzťahuje aj na 
dodržiavanie týchto zásad;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje však, že pokiaľ ide 
o kontrolu dodržiavania týchto zásad 
v kontexte zložitých hospodárskych 
situácií, sa Súdny dvor pri preskúmaní 
dôvodov na konanie obmedzuje na tie, 
ktoré boli uvedené v odôvodneniach 
a dôvodovej správe príslušného aktu, 
pričom zákonnosť opatrenia prijatého v 
tomto kontexte môže ovplyvniť len jeho 
zjavná neprimeranosť vo vzťahu k cieľu, 
ktorý príslušné inštitúcie sledujú;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje však, že pokiaľ ide 
o kontrolu dodržiavania týchto zásad 
v kontexte zložitých hospodárskych 
situácií, sa Súdny dvor pri preskúmaní 
dôvodov na konanie obmedzuje na tie, 
ktoré boli uvedené v odôvodneniach 
a dôvodovej správe príslušného aktu, 
pričom zákonnosť opatrenia prijatého v 
tomto kontexte môže ovplyvniť len jeho 
zjavná neprimeranosť vo vzťahu k cieľu, 
ktorý príslušné inštitúcie sledujú;

6. zdôrazňuje, že Súdny dvor vo svojom 
rozsudku z 12. mája 2011 vo veci C-
176/09, Luxemburské 
veľkovojvodstvo/Európsky parlament, 
Rada Európskej únie uvádza, že zásada 
proporcionality „vyžaduje, aby prostriedky 
stanovené v ustanovení práva Únie boli 
vhodné na dosiahnutie legitímnych cieľov 
sledovaných dotknutou právnou úpravou 
a nešli nad rámec toho, čo je nevyhnutné 
na ich dosiahnutie“ a že „v oblastiach, v 
ktorých normotvorca Únie disponuje 
širokou normatívnou právomocou“
zákonnosť opatrenia prijatého v tomto 
kontexte môže ovplyvniť len jeho zjavná 
neprimeranosť vo vzťahu k cieľu, ktorý 
príslušné inštitúcie sledujú, hoci európsky 
normotvorca je napriek tomu povinný 
„zakladať svoj výber na objektívnych 
kritériách“ a pri posudzovaní obmedzení 
spojených s rôznymi možnými 
opatreniami „preskúmať, či ciele 
sledované prijatým opatrením môžu 
odôvodniť negatívne, ba aj značné 
hospodárske dôsledky, ktoré môžu byť 
spôsobené niektorým hospodárskym 
subjektom“;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 22
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity 
v zmysle zmlúv umožňuje Únii konať len 
v takom rozsahu a vtedy, keď ciele 
navrhovaného opatrenia nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť, čo znamená, 
že kontrola subsidiarity predpokladá 
do určitej miery aj kontrolu 
proporcionality, čo zdôrazňuje funkčnú 
komplementárnosť týchto dvoch zásad;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity 
v zmysle zmlúv umožňuje Únii konať len v 
takom rozsahu a vtedy, keď ciele 
navrhovaného opatrenia nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť, čo znamená, 
že kontrola subsidiarity predpokladá 
do určitej miery aj kontrolu 
proporcionality, čo zdôrazňuje funkčnú 
komplementárnosť týchto dvoch zásad;

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity v 
zmysle zmlúv umožňuje Únii konať 
v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, 
keď ciele navrhovaného opatrenia nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na 
ústrednej úrovni alebo na regionálnej a 
miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu 
alebo vplyvu navrhovaného opatrenia ich 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
čo znamená, že kontrola subsidiarity 
predpokladá do určitej miery aj kontrolu 
proporcionality, čo zdôrazňuje funkčnú 
komplementárnosť týchto dvoch zásad; sa 
domnieva, že subsidiarita, ako objektívna 
právna zásada spojená s koncepciou 
optimálnej úrovne opatrení, môže viesť k 
rozšíreniu činnosti Únie v rámci jej 
právomocí, ak si to okolnosti vyžadujú, a 
naopak k obmedzeniu príslušnej činnosti, 
ak už nie je odôvodnená;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 24
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity 
v zmysle zmlúv umožňuje Únii konať len v 
takom rozsahu a vtedy, keď ciele 
navrhovaného opatrenia nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť, čo znamená, 
že kontrola subsidiarity predpokladá 
do určitej miery aj kontrolu 
proporcionality, čo zdôrazňuje funkčnú 
komplementárnosť týchto dvoch zásad;

7. poznamenáva, že zásada subsidiarity v 
zmysle zmlúv umožňuje Únii konať len v 
takom rozsahu a vtedy, keď ciele 
navrhovaného opatrenia nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť, zatiaľ čo 
podľa zásady proporcionality nesmie 
podstata a forma opatrení Únie prekročiť 
to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie 
cieľov zmlúv; poukazuje na to, že 
subsidiarita a proporcionalita úzko 
súvisia, sú však odlišné: zatiaľ čo 
subsidiarita sa týka vhodnosti opatrení 
Únie v oblastiach, ktoré nepatria do jej 
výlučnej právomoci, proporcionalita sa 
týka primeranosti prostriedkov a cieľov 
stanovených zákonodarcom a predstavuje 
všeobecné pravidlo, ktorým sa riadi
vykonávanie právomocí Únie; konštatuje, 
že za posúdením proporcionality, pokiaľ 
ide o návrh legislatívneho aktu, musí 
logicky nasledovať posúdenie 
subsidiarity, zatiaľ čo overenie 
subsidiarity by za absencie overenia 
proporcionality nebolo dostatočne účinné;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2011 bol Komisii doručený iba 
malý počet parlamentných otázok (32 
z viac ako 12 000), ktoré sa týkali 

8. poznamenáva, že v roku 2011 bol 
Komisii doručený iba malý počet 
parlamentných otázok (32 z viac ako 12 
000), ktoré sa týkali dodržiavania zásad 
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dodržiavania zásad subsidiarity a 
proporcionality, a nabáda poslancov, aby 
tento nástroj parlamentnej kontroly viac 
využívali;

subsidiarity a proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2011 bol Komisii doručený iba 
malý počet parlamentných otázok (32 
z viac ako 12 000), ktoré sa týkali 
dodržiavania zásad subsidiarity a 
proporcionality, a nabáda poslancov, aby 
tento nástroj parlamentnej kontroly viac 
využívali;

8. poznamenáva, že v roku 2011 bol 
Komisii doručený iba malý počet 
parlamentných otázok (32 z viac ako 12 
000), ktoré sa týkali dodržiavania zásad 
subsidiarity a proporcionality;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 27
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v roku 2011 bol Komisii doručený iba 
malý počet parlamentných otázok (32 
z viac ako 12 000), ktoré sa týkali 
dodržiavania zásad subsidiarity a 
proporcionality, a nabáda poslancov, aby 
tento nástroj parlamentnej kontroly viac
využívali;

8. poznamenáva, že v roku 2011 bol 
Komisii doručený iba malý počet 
parlamentných otázok (32 z viac ako 
12 000), ktoré sa týkali dodržiavania zásad 
subsidiarity a proporcionality, berúc do 
úvahy skutočnosť, že tento nástroj 
parlamentnej kontroly využíval len veľmi 
malý počet národných parlamentov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Andrew Duff
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Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že žiaden 
návrh Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

9. poznamenáva však, že žiaden návrh 
Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

(Presun do odseku 3a (nový))

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Evelyn Regner
Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že žiaden 
návrh Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že počas 
obdobia, ktorého sa týka správa, žiaden 
návrh Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Paulo Rangel
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Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že žiaden 
návrh Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
konštatuje však, že týchto 64 
odôvodnených stanovísk predstavovalo iba 
10 % z celkového počtu 622 stanovísk 
zaslaných Komisii národnými 
parlamentmi v roku 2011 v rámci 
príslušného politického dialógu; takisto
upozorňuje na skutočnosť, že žiaden návrh 
Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 31
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že žiaden 
návrh Komisie nedostal dostatočný počet 
odôvodnených stanovísk, aby sa v súlade 
s Protokolom začal tzv. „postup žltej alebo 
oranžovej karty“;

9. zdôrazňuje skutočnosť, že v roku 2011 
dostala Komisia 64 odôvodnených 
stanovísk v zmysle Protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, čo predstavuje značný 
nárast v porovnaní s rokom 2010;
upozorňuje však na skutočnosť, že v roku 
2011 žiaden návrh legislatívneho aktu
nedostal dostatočný počet odôvodnených 
stanovísk, aby sa v súlade s Protokolom 
začal tzv. „postup žltej alebo oranžovej 
karty“;  poznamenáva však, že 22. mája 
2012 sa „postup žltej karty“ prvýkrát začal 
na základe návrhu Komisie (návrh 
nariadenia Rady o výkone práva 
uskutočniť kolektívnu akciu v rámci 
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slobody usadiť sa a slobody poskytovať 
služby, t. j. návrh nariadenia „Monti II“);
zdôrazňuje, že Komisia návrh nestiahla 
preto, že bola presvedčená, že zásada 
subsidiarity bola porušená, ale preto, že si 
uvedomila, že návrh pravdepodobne 
nezíska dostatočnú politickú podporu v 
Európskom parlamente a Rade potrebnú 
na jeho prijatie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 32
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 9 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

sa domnieva, že sa musí vytvoriť a začať 
používať mechanizmus overovania súladu 
so zásadou subsidiarity ako hlavný nástroj 
spolupráce medzi európskymi a 
vnútroštátnymi inštitúciami; s 
uspokojením konštatuje, že tento postup 
sa v súčasnosti prispôsobuje na účely 
viacúrovňových rokovaní a dialógu
o spolupráci v rámci hierarchie 
európskych inštitúcií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. so znepokojením konštatuje, že v 
niektorých odôvodnených stanoviskách 
národných parlamentov sa zdôrazňuje 
skutočnosť, že v mnohých legislatívnych 
návrhoch Komisie je odôvodnenie 
subsidiarity nedostatočné alebo 
neexistuje;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 34
Evelyn Regner
Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. odporúča, aby sa preskúmali dôvody 
predkladania obmedzeného počtu 
formálnych, odôvodnených stanovísk zo 
strany národných parlamentov a aby sa 
zistilo, či je to spôsobené tým, že zásada 
subsidiarity sa skúma na všetkých 
stranách, alebo tým, že národné 
parlamenty nie sú schopné presadzovať
túto zásadu z dôvodu nedostatku zdrojov 
alebo z dôvodu krátkych termínov;
považuje analýzu Európskej Komisie za 
žiaducu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. zdôrazňuje, že je potrebné, aby
európske inštitúcie umožnili národným 
parlamentom skúmať legislatívne návrhy 
zabezpečením toho, že Komisia bude 
poskytovať podrobné a komplexné 
odôvodnenie svojich legislatívnych 
rozhodnutí týkajúcich sa subsidiarity a 
proporcionality v súlade s článkom 5
Protokolu č. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 36
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 9c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. v tejto súvislosti ďalej konštatuje, že 
súčasný časový rámec pre národné 
parlamenty na vykonávanie kontroly 
subsidiarity a proporcionality sa často 
považuje za nedostatočný;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 37
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 9d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. zdôrazňuje, že európske inštitúcie sú 
zodpovedné za zabezpečenie toho, aby 
právne predpisy boli jasné, ľahko 
zrozumiteľné a nepredstavovali žiadne 
zbytočné administratívne zaťaženie 
občanov a podnikov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 38
Paulo Rangel
Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských 
štátoch ako Spojené kráľovstvo 
a Holandsko vzbudzujú príliš časté zásahy 
inštitúcií Európskej únie do vnútorných 
záležitostí čoraz väčšie znepokojenie.

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 39
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Odsek 10
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských štátoch 
ako Spojené kráľovstvo a Holandsko 
vzbudzujú príliš časté zásahy inštitúcií
Európskej únie do vnútorných záležitostí 
čoraz väčšie znepokojenie.

10. poukazuje na to, že v niektorých 
členských štátoch existuje znepokojenie 
nad zasahovaním právnych predpisov EÚ 
do záležitostí, ktoré by sa z dôvodu ich 
primeranosti mohli radšej ponechať na 
členské štáty; preto oceňuje vyhlásenie 
predsedu Barrosa v rámci jeho prejavu o 
stave Únie, že EÚ potrebuje, aby mala 
„veľký vplyv na veľké veci a menší vplyv 
na menšie veci“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských štátoch 
ako Spojené kráľovstvo a Holandsko 
vzbudzujú príliš časté zásahy inštitúcií 
Európskej únie do vnútorných záležitostí 
čoraz väčšie znepokojenie.

10. poukazuje na to, že v mnohých 
členských štátoch ako Spojené kráľovstvo 
a Holandsko vzbudzujú príliš časté zásahy 
inštitúcií Európskej únie do vnútorných 
záležitostí čoraz väčšie znepokojenie.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 41
Evelyn Regner
Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských štátoch 
ako Spojené kráľovstvo a Holandsko 
vzbudzujú príliš časté zásahy inštitúcií 
Európskej únie do vnútorných záležitostí 
čoraz väčšie znepokojenie.

10. poukazuje na to, že v niektorých 
členských štátoch ako Spojené kráľovstvo 
a Holandsko vzbudzujú príliš časté zásahy 
inštitúcií Európskej únie do vnútorných 
záležitostí čoraz väčšie znepokojenie.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 42
Andrej Plenković

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských štátoch 
ako Spojené kráľovstvo a Holandsko 
vzbudzujú príliš časté zásahy inštitúcií
Európskej únie do vnútorných záležitostí 
čoraz väčšie znepokojenie.

10. poukazuje na to, že v niektorých 
členských štátoch (ako Spojené kráľovstvo 
a Holandsko) existujú politické strany, 
ktoré vyjadrujú znepokojenie nad tým, že
inštitúcie Európskej únie príliš často 
zasahujú do vnútorných záležitostí. V tejto 
súvislosti je na informovanie občanov o 
úlohe a právomociach EÚ nevyhnutná 
účinná komunikačná stratégia EÚ.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 43
Carlo Casini
Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. poukazuje na to, že v členských 
štátoch ako Spojené kráľovstvo 
a Holandsko vzbudzujú príliš časté zásahy 
inštitúcií Európskej únie do vnútorných 
záležitostí čoraz väčšie znepokojenie.

10. poznamenáva, že v záujme väčšej 
demokratickej legitimity je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť systému 
včasného varovania.

Or. it


