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Pozmeňujúci návrh 1
Alain Lamassoure

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo
4. júla 2013 o zlepšovaní praktických
opatrení pre konanie volieb do
Európskeho parlamentu v roku 20141;
__________
1P7-TA(2013)0323

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho
poriadku,

– so zreteľom na články 48, 110 a 127
rokovacieho poriadku,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Lisabonská zmluva dala 
Európskej rade štatút európskej inštitúcie 

A. keďže Lisabonská zmluva dala 
Európskej rade štatút európskej inštitúcie s 
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bez toho, aby sa zmenila jej úloha: podľa 
článku 15 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii 
„Európska rada dáva Únii potrebné 
podnety na jej rozvoj a určuje jej 
všeobecné politické smerovanie a priority. 
Nevykonáva legislatívnu funkciu“;

cieľom poskytnúť „Únii potrebné podnety 
na jej rozvoj a určuje jej všeobecné 
politické smerovanie a priority“.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament si je celkom vedomý 
nezávislosti Európskej rady a jej 
podstatnej úlohy vyplývajúcej zo zmlúv; 
vôbec nemá v úmysle ju spochybňovať;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament si je celkom vedomý 
nezávislosti Európskej rady a jej 
podstatnej úlohy vyplývajúcej zo zmlúv; 
vôbec nemá v úmysle ju spochybňovať;

B. keďže Európska rada má osobitné
funkcie v oblasti spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky, vymenovania
predsedu Komisie, vykonávacích
rozhodnutí v oblasti postupov posilnenej
spolupráce a prepojení, pri určovaní
usmernení v oblasti hospodárskej politiky
a politiky zamestnanosti, ako rozhodovací 
orgán v prípade zablokovania v Rade
ministrov, pri postupoch týkajúcich sa 
porušenia základných práv, pri rozšírení a
zmene zmluvy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Gerald Häfnerv mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Parlament si je celkom vedomý 
nezávislosti Európskej rady a jej podstatnej
úlohy vyplývajúcej zo zmlúv; vôbec nemá 
v úmysle ju spochybňovať;

B. keďže Parlament si je celkom vedomý 
nezávislosti Európskej rady a jej úlohy 
vyplývajúcej zo zmlúv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže však pod tlakom krízy značne 
vzrástla úloha Európskej rady: znásobenie 
mimoriadnych schôdzí, riešenie tém, ktoré 
sa zvyčajne prerokúvajú na úrovni Rady 
ministrov; keďže predsedovi Európskej 
úrady bola zverená úloha predkladať 
návrhy, najčastejšie s predsedami ostatných 
inštitúcií a keďže sa tým stal hlavným 
vyjednávačom v mene členských štátov 
v prípade tém, ktorých právny preklad patrí 
od Lisabonskej zmluvy do postupu 
spolurozhodovania;

C. keďže však pod tlakom krízy značne 
vzrástla úloha Európskej rady: znásobenie 
mimoriadnych schôdzí, riešenie tém, ktoré 
sa zvyčajne prerokúvajú na úrovni Rady 
ministrov; keďže v tomto ohľade
Európska rada porušila dôležitý zákaz 
vykonávať legislatívne funkcie 
vyplývajúci zo zmluvy; keďže predsedovi 
Európskej úrady bola zverená úloha 
predkladať návrhy, najčastejšie 
s predsedami ostatných inštitúcií a keďže 
sa tým stal hlavným vyjednávačom v mene 
členských štátov v prípade tém, ktorých 
právny preklad patrí od Lisabonskej 
zmluvy do postupu spolurozhodovania;
(tretia časť odôvodnenia C sa presúva do 
odôvodnenia Cd (nové))
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pokušenie hláv štátov alebo
predsedov vlád uchýliť sa k medzivládnym
prostriedkom ohrozuje „metódu
Spoločenstva“ v rozpore so zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže na posilnenie demokratickej
legitimity a zodpovednosti Európskej rady
je potrebné vykonať riadne parlamentné
kontrolné opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže podľa lisabonskej zmluvy sa
členovia Európskej rady individuálne 
zodpovedajú vlastným národným
parlamentom, ale kolektívne sa 
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zodpovedajú iba sebe samým, a keďže
súčasný predseda Európskej rady popiera
svoju zodpovednosť Európskemu
parlamentu; keďže tieto podmienky
poukazujú na očividný demokratický 
deficit;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže úloha predsedu Európskej
komisie ako člena Európskej rady vedie k
nejasnostiam, čím sa mu pripisuje
spoluvina za rozhodnutia prijaté v rozpore
s rozhodnutiami kolégia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po dohode s orgánmi Parlamentu 
a najmä dohodou vo forme výmeny listov 
sa predseda Van Rompuy snažil čo 
najlepšie zohľadniť potrebu informovanosti 
a transparentnosti: osobne sa stretol 
s predsedami výborov, spravodajcami 
alebo tzv. šerpami Parlamentu z dôvodu 
prerokovania viacerých dôležitých tém; 
odpovedal na písomné otázky; pravidelne 
informoval zasadnutia Európskej rady 
a nadviazal viacero kontaktov s predsedami 

D. keďže po dohode s orgánmi Parlamentu 
a najmä dohodou vo forme výmeny listov 
sa predseda Van Rompuy snažil čo 
najlepšie zohľadniť potrebu informovanosti 
a transparentnosti: osobne sa stretol 
s predsedami výborov, spravodajcami 
alebo tzv. šerpami Parlamentu z dôvodu 
prerokovania viacerých dôležitých tém; 
pravidelne informoval o zasadnutiach
Európskej rady a nadviazal viacero 
kontaktov s predsedami skupín;
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skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po dohode s orgánmi Parlamentu 
a najmä dohodou vo forme výmeny listov 
sa predseda Van Rompuy snažil čo 
najlepšie zohľadniť potrebu informovanosti 
a transparentnosti: osobne sa stretol 
s predsedami výborov, spravodajcami 
alebo tzv. šerpami Parlamentu z dôvodu 
prerokovania viacerých dôležitých tém; 
odpovedal na písomné otázky; pravidelne 
informoval zasadnutia Európskej rady 
a nadviazal viacero kontaktov s predsedami 
skupín;

D. keďže po dohode s orgánmi Parlamentu 
a najmä dohodou vo forme výmeny listov 
sa predseda Van Rompuy snažil čo 
najlepšie zohľadniť potrebu informovanosti 
a transparentnosti: osobne sa stretol 
s predsedami výborov, spravodajcami 
alebo tzv. šerpami Parlamentu z dôvodu 
prerokovania viacerých dôležitých tém; 
odpovedal na písomné otázky; pravidelne 
informoval o zasadnutiach Európskej rady 
na rozšírenej Konferencii predsedov
a nadviazal viacero kontaktov s predsedami 
skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže by sa mal tento postup úradne 
uznať, aby slúžil ako precedens do 
budúcnosti; mal by sa tiež zlepšiť, keďže: 
pokiaľ ide o európsky režim patentov, 
Európska rada spochybnila legislatívnu 
dohodu uzatvorenú medzi Parlamentom 
a Radou; pokiaľ ide o hospodárske 

E. keďže by sa mal tento postup úradne 
uznať;
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riadenie, Európska rada nevidela dôvod 
opätovne prerokúvať rovnaké 
ustanovenia, ako sú ustanovenia, ktoré sa 
začali uplatňovať už pri predchádzajúcom 
nariadení; pokiaľ ide o európsky orgán 
dohľadu pre bankovníctvo, Európska 
rada prijala dve po sebe protichodné 
stanoviská v rozpätí jedného roka, čomu 
by bolo možné predísť, ak by sa lepšie 
zohľadnilo stanovisko Parlamentu; keďže 
viacročný finančný rámec na roky 2014 –
2020 poskytol príležitosť pre skutočné 
legislatívne oneskorenie: potrebná právna 
jednomyseľnosť v Rade sa mohla získať 
len pri predbežnom rozhodnutí 
o niektorých hlavných politických 
oblastiach legislatívnych nariadení 
politík, ktoré treba financovať, čo v týchto 
oblastiach obmedzilo úlohu Parlamentu 
pri pozmeňujúcich návrhoch 
sekundárnych ustanovení;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže by sa mal tento postup úradne 
uznať, aby slúžil ako precedens do 
budúcnosti; mal by sa tiež zlepšiť, keďže: 
pokiaľ ide o európsky režim patentov, 
Európska rada spochybnila legislatívnu 
dohodu uzatvorenú medzi Parlamentom 
a Radou; pokiaľ ide o hospodárske 
riadenie, Európska rada nevidela dôvod 
opätovne prerokúvať rovnaké ustanovenia, 
ako sú ustanovenia, ktoré sa začali 
uplatňovať už pri predchádzajúcom 
nariadení; pokiaľ ide o európsky orgán 
dohľadu pre bankovníctvo, Európska rada 

E. keďže by sa tento postup mal tiež 
zlepšiť, keďže: pokiaľ ide o európsky 
režim patentov, Európska rada spochybnila 
legislatívnu dohodu uzatvorenú medzi 
Parlamentom a Radou; pokiaľ ide 
o hospodárske riadenie, Európska rada 
nevidela dôvod opätovne prerokúvať 
rovnaké ustanovenia, ako sú ustanovenia, 
ktoré sa začali uplatňovať už pri 
predchádzajúcom nariadení; pokiaľ ide 
o európsky orgán dohľadu pre 
bankovníctvo, Európska rada prijala dve 
protichodné stanoviská v rozpätí jedného 
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prijala dve po sebe protichodné stanoviská 
v rozpätí jedného roka, čomu by bolo 
možné predísť, ak by sa lepšie zohľadnilo 
stanovisko Parlamentu; keďže viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020 
poskytol príležitosť pre skutočné 
legislatívne oneskorenie: potrebná právna 
jednomyseľnosť v Rade sa mohla získať 
len pri predbežnom rozhodnutí 
o niektorých hlavných politických 
oblastiach legislatívnych nariadení politík, 
ktoré treba financovať, čo v týchto 
oblastiach obmedzilo úlohu Parlamentu pri 
pozmeňujúcich návrhoch sekundárnych 
ustanovení;

roka, čomu by bolo možné predísť, ak by 
sa lepšie zohľadnilo stanovisko 
Parlamentu; keďže viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020 poskytol 
príležitosť pre skutočné legislatívne 
oneskorenie: potrebná právna 
jednomyseľnosť v Rade sa mohla získať 
len pri predbežnom rozhodnutí 
o niektorých hlavných politických 
oblastiach legislatívnych nariadení politík, 
ktoré treba financovať, čo v týchto 
oblastiach obmedzilo úlohu Parlamentu pri 
pozmeňujúcich návrhoch sekundárnych 
ustanovení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže Európska rada prekročila 
právomoci, ktoré jej boli pridelené
zmluvami v rámci európskej 
inštitucionálnej štruktúry, napríklad tým, 
že spochybňuje legislatívne dohody medzi
Parlamentom a Radou o európskom
patentovom systéme a opätovne prerokúva
ustanovenia o správe hospodárskych 
záležitostí, ktoré už sú uplatniteľné
prostredníctvom nariadenia; keďže v 
priebehu jedného roka Európska rada
zaujala dve protichodné stanoviská k
orgánu bankového dohľadu; keďže pri 
prerokovávaní viacročného finančného
rámca na roky 2014 – 2020 bola snaha 
ovládnuť legislatívny proces: právnou 
úpravou požadovaná jednomyseľnosť v
Rade mohla byť dosiahnutá iba
prejudikovaním niektorých významných
politických rozhodnutí v predpisoch 
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týkajúcich sa financovania politík, čo v 
niektorých oblastiach znižuje úlohu
Parlamentu na právomoc meniť iba
sekundárne ustanovenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho 
dialógu medzi Parlamentom a Európskou 
radou Parlament nemohol plne vykonávať 
svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú 
zmluvami; keďže sa často zdá, že 
kontaktné osoby zástupcov Parlamentu 
nemajú právomoc skutočne angažovať 
vlády; keďže hoci sú úradujúci predseda 
Rady a Rada pre všeobecné záležitosti1
teoreticky zodpovední za prípravu schôdzí
Európskej rady, zohrávajú v skutočnosti 
len okrajovú či protokolárnu úlohu; keďže 
aj napriek vyššiemu záujmu uvedenému 
pri otváracom prejave predsedu 
Európskeho parlamentu pri otváraní 
Európskych rád ostáva rozsah politickej 
pôsobnosti obmedzený;

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho 
dialógu medzi Parlamentom a Európskou 
radou Parlament nemohol plne vykonávať 
svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú 
zmluvami; keďže sa často zdá, že 
kontaktné osoby zástupcov Parlamentu 
nemajú právomoc skutočne angažovať 
vlády; keďže hoci úradujúci predseda Rady 
a Rada pre všeobecné záležitosti2 zostávajú
teoreticky zodpovední za prípravu 
zasadnutí Európskej rady, je stále viac 
zjavné, že v skutočnosti zohrávajú len 
okrajovú či technickú úlohu; keďže 
tradičný otvárací prejav predsedu 
Európskeho parlamentu pri otváraní 
zasadnutí Európskej rady má len
obmedzený rozsah politickej pôsobnosti;

(posledná časť odôvodnenia sa presúva na
koniec odôvodnenia Fa (nové))

Or. en

                                               
1 Pozri článok 16 ZEÚ.

2 Pozri článok 16 ZEÚ.
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Pozmeňujúci návrh 18
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho 
dialógu medzi Parlamentom a Európskou 
radou Parlament nemohol plne vykonávať 
svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú 
zmluvami; keďže sa často zdá, že 
kontaktné osoby zástupcov Parlamentu 
nemajú právomoc skutočne angažovať 
vlády; keďže hoci sú úradujúci predseda 
Rady a Rada pre všeobecné záležitosti 
teoreticky zodpovední za prípravu schôdzí
Európskej rady, zohrávajú v skutočnosti 
len okrajovú či protokolárnu úlohu; keďže 
aj napriek vyššiemu záujmu uvedenému pri 
otváracom prejave predsedu Európskeho 
parlamentu pri otváraní Európskych rád 
ostáva rozsah politickej pôsobnosti 
obmedzený;

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho 
dialógu medzi Parlamentom a Európskou 
radou Parlament nemohol plne vykonávať 
svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú 
zmluvami; keďže pri rokovaniach o
kľúčových otázkach dochádza často k 
neopodstatneným zdržaniam zo strany
Rady; keďže sa často zdá, že kontaktné 
osoby zástupcov Parlamentu nemajú 
právomoc skutočne angažovať vlády a 
prezentácia a oznámenie stanovísk
národných vlád sa často zbytočne
zdržiavajú; keďže hoci sú úradujúci 
predseda Rady a Rada pre všeobecné 
záležitosti teoreticky zodpovední za 
prípravu zasadnutí Európskej rady, 
zohrávajú v skutočnosti len okrajovú či 
protokolárnu úlohu; keďže aj napriek 
vyššiemu záujmu uvedenému pri 
otváracom prejave predsedu Európskeho 
parlamentu pri otváraní Európskych rád 
ostáva rozsah politickej pôsobnosti 
obmedzený;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 19
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
v dôsledku chýbajúceho formálneho 
dialógu medzi Parlamentom a Európskou 
radou Parlament nemohol plne vykonávať 
svoju úlohu spoluzákonodarcu stanovenú 
zmluvami; keďže sa často zdá, že 
kontaktné osoby zástupcov Parlamentu 
nemajú právomoc skutočne angažovať 
vlády; keďže hoci sú úradujúci predseda 
Rady a Rada pre všeobecné záležitosti 
teoreticky zodpovední za prípravu schôdzí
Európskej rady, zohrávajú v skutočnosti 
len okrajovú či protokolárnu úlohu; keďže 
aj napriek vyššiemu záujmu uvedenému pri 
otváracom prejave predsedu Európskeho 
parlamentu pri otváraní Európskych rád 
ostáva rozsah politickej pôsobnosti 
obmedzený;

F. keďže pri všetkých týchto dokumentoch, 
podľa vymedzenia tých najdôležitejších, 
Európska rada zabránila Parlamentu plne 
vykonávať svoju úlohu spoluzákonodarcu 
stanovenú zmluvami; keďže sa často zdá, 
že kontaktné osoby zástupcov Parlamentu 
nemajú právomoc skutočne angažovať 
vlády; keďže hoci sú úradujúci predseda 
Rady a Rada pre všeobecné záležitosti 
teoreticky zodpovední za prípravu 
zasadnutí Európskej rady, zohrávajú 
v skutočnosti len okrajovú či protokolárnu 
úlohu; keďže aj napriek vyššiemu záujmu 
uvedenému pri otváracom prejave 
predsedu Európskeho parlamentu pri 
otváraní Európskych rád ostáva rozsah 
politickej pôsobnosti obmedzený;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže Európsky parlament nemôže
vyzvať predsedu Európskej rady na
diskusiu ešte pred začiatkom zasadnutia
Európskej rady; keďže Parlament nie je 
dobre zorganizovaný na diskusie, v 
ktorých predseda podáva správy po
zasadnutiach Európskej rady;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže organizácia Parlamentu nie je 
vždy taká, aby sa jeho stanoviská oznámili 
ešte pred Európskymi radami, ktorých 
rokovací poriadok je známy už dávno 
vopred;

G. keďže je však vhodné, že niekoľko
predsedov vlád členských štátov EÚ
prejavuje záujem o diskusie v Európskom
parlamente o budúcnosti Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže činnosť Rady ministrov je
dôvodom na vážne obavy, a ani Európska 
rada, ani rotujúce predsedníctvo nie sú
zrejme schopné priniesť do ich práce
žiaduce štandardy tempa, stratégie, 
konzistentnosti, súdržnosti a
transparentnosti; keďže takéto nedostatky
v druhej zákonodarnej komore zhoršujú 
tvorbu práva v Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže rotujúce predsedníctvo Rady v
Európskej únii sa ukázalo ako nevýhoda, 
vzhľadom na to, že prijatie kľúčových
legislatívnych aktov sa odkladá v dôsledku 
zmien predsedníctva v šesťmesačných 
intervaloch, kontinuitu rokovaní Rady
Európskej únie nezaručuje dostatočne ani
trojka, ktorá je zložená z 
predchádzajúceho, súčasného a
nadchádzajúceho predsedníctva, a členské
štáty nie sú vždy dostatočne pripravené na
administratívne a politické úlohy
stanovené pri prevzatí predsedníctva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže výmene politických stanovísk
týkajúcich sa činností a postupov s
legislatívnym rozmerom predchádzajú
technické stretnutia spoluzákonodarcov, 
ktoré by mali viesť k praktickým
výsledkom a nemali by mať len formálny 
charakter, aby bolo možné rýchlo a 
účinne pripraviť politický postup;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 25
Alain Lamassoure

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže článok 17 ods. 7 Zmluvy o
Európskej únii bude platiť prvýkrát po
nadchádzajúcich voľbách do Európskeho
parlamentu; keďže toto kľúčové
ustanovenie je určené na to, aby predseda 
Komisie bol volený občanmi
prostredníctvom voľby svojich poslancov
Parlamentu, čo je v súlade s
parlamentným systémom; keďže tento
výsledok môže byť dosiahnutý iba v
prípade, ak európske politické strany, 
Parlament a Európska rada budú konať v 
duchu tohto ustanovenia, v súlade so 
svojimi povinnosťami, najmä v súvislosti s
konzultáciami zameranými na
vykonávanie deklarácie 11 pripojenej k
Lisabonskej zmluve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže s 28 členskými štátmi v
súčasnosti každý členský štát prevezme
rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej
únie iba raz za 14 rokov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek - 1 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– 1. vyzýva, aby ďalší konvent radikálne 
prehodnotili úlohy Európskej rady a Rady
ministrov v rámci správy Únie, ako sú
stanovené v Lisabonskej zmluve, vrátane 
úloh ich príslušných predsedníctiev, ich 
vzájomných vzťahov a vzťahov s
Európskym parlamentom a Európskou
komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Zita Gurmai

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri 
roky skúseností je potrebná formalizácia 
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom: môže mať formu 
spoločného vyhlásenia alebo výmeny 
listov;

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri 
roky skúseností je potrebná formalizácia 
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom: môže mať formu 
spoločného vyhlásenia alebo výmeny 
listov; zdôrazňuje, že akákoľvek prípadná
nadchádzajúca zmena zmluvy by mala
zohľadňovať dôsledky tohto vývoja úlohy
Rady a jej pracovných vzťahov s
Európskym parlamentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri 
roky skúseností je potrebná formalizácia 
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom: môže mať formu 
spoločného vyhlásenia alebo výmeny 
listov;

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri 
roky skúseností je potrebná formalizácia 
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom; vyzýva preto na
uzavretie medziinštitucionálnej dohody
medzi Európskym parlamentom a
Európskou radou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že vzhľadom na tieto štyri 
roky skúseností je potrebná formalizácia
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom: môže mať formu 
spoločného vyhlásenia alebo výmeny 
listov;

1. domnieva sa však, že vzhľadom na tieto 
štyri roky skúseností je potrebné zlepšenie
pracovných vzťahov medzi Európskou 
radou a Parlamentom: môže mať formu 
spoločného vyhlásenia alebo výmeny 
listov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že okrem naliehavých 
udalostí by mala každému zasadnutiu 
Európskej rady predchádzať diskusia 
v Európskom parlamente, pričom predseda 
Európskej rady by mal sám osobne 

2. zastáva názor, že okrem naliehavých 
udalostí by mala každému zasadnutiu 
Európskej rady predchádzať diskusia 
v Európskom parlamente, ktorá umožní
prijatie uznesenia, pričom predseda 



AM\1004605SK.doc 19/25 PE519.769v01-00

SK

predložiť témy programu; domnieva sa, že 
Parlament by mal organizovať svoju prácu 
tak, aby sa v dostatočnom čase oboznámil 
s jeho stanoviskom k týmto témam;

Európskej rady by mal sám osobne 
predložiť témy programu; domnieva sa, že 
Parlament a Európska rada by mali
organizovať svoju prácu tak, aby
Parlament mal možnosť v dostatočnom 
čase vyjadriť svoje stanovisko k týmto 
témam a aby predseda Európskej rady
podával správu po každom zasadnutí
Európskej rady pred plenárnym 
zasadnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zastáva názor, že okrem naliehavých 
udalostí by mala každému zasadnutiu 
Európskej rady predchádzať diskusia 
v Európskom parlamente, pričom predseda 
Európskej rady by mal sám osobne 
predložiť témy programu; domnieva sa, že 
Parlament by mal organizovať svoju prácu 
tak, aby sa v dostatočnom čase oboznámil 
s jeho stanoviskom k týmto témam;

2. zastáva názor, že okrem naliehavých 
udalostí by sa zasadnutia Európskej rady 
nemali konať počas týždňov plenárnych
zasadnutí Európskeho parlamentu a 
každému zasadnutiu Európskej rady by 
mala predchádzať diskusia v Európskom 
parlamente, pričom predseda Európskej 
rady by mal sám osobne predložiť témy 
programu; domnieva sa, že Parlament by 
mal organizovať svoju prácu tak, aby sa 
v dostatočnom čase oboznámil s jeho 
stanoviskom k týmto témam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že závery Európskej rady sa 
rovnajú rokovacím smerniciam pre 
ministrov Rady; v žiadnom prípade 
nepredstavujú tzv. línie, o ktorých sa 
s Parlamentom nerokuje; žiada, aby sa do 
záverov Európskej rady zaviedlo 
štandardné znenie pripomínajúce 
ustanovenia článku 15 Zmluvy 
o Európskej únii;

3. pripomína, že závery Európskej rady sa 
rovnajú rokovacím smerniciam pre 
ministrov Rady; v žiadnom prípade 
nepredstavujú tzv. línie, o ktorých sa 
s Parlamentom nerokuje; žiada, aby sa do 
záverov Európskej rady zaviedlo 
štandardné znenie pripomínajúce 
ustanovenia článku 15 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby pri uzatváraní dohody medzi 
zástupcami Parlamentu a zástupcami Rady 
v rámci legislatívneho postupu nebola 
Európska rada oprávnená neskôr 
pripomenúť jej obsah, okrem prípadov, ak 
úradujúce predsedníctvo stanovilo, že 
dohoda bola ad referendum;

4. naliehavo žiada, aby pri uzatváraní 
dohody medzi zástupcami Parlamentu 
a zástupcami Rady v rámci legislatívneho 
postupu nebola Európska rada oprávnená 
neskôr pripomenúť jej obsah, okrem 
prípadov, ak úradujúce predsedníctvo 
stanovilo, že dohoda bola ad referendum;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. navrhuje, aby sa raz ročne pozval
predseda Európskej rady a vysoký 

5. navrhuje, aby raz ročne bol predseda 
Európskej rady povinný zúčastniť sa na 
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predstaviteľ Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku zúčastniť sa na 
diskusii o stave Únie popri predsedovi 
Komisie;

diskusii o stave Únie popri predsedovi 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že na rozdiel od predsedu 
Komisie sa predseda Európskej rady 
nezodpovedá Parlamentu a že sa to musí 
zohľadniť pri organizácii diskusií, na 
ktorých sa zúčastňuje, a zároveň sa musí 
umožniť viesť dialóg s predsedom 
Európskej rady aj iným členom, ako sú 
predsedovia skupín; preto sa domnieva, že 
postup písomných otázok nie je vhodný;

6. naliehavo žiada nadchádzajúceho
predsedu Európskej rady, aby sa viac
podieľal na dianí v Európskom
parlamente, zapájal sa do diskusií na 
plnom plenárnych zasadnutiach a
dôkladnejšie sa zaoberal písomnými
otázkami poslancov Európskeho
parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že na rozdiel od predsedu 
Komisie sa predseda Európskej rady 
nezodpovedá Parlamentu a že sa to musí 
zohľadniť pri organizácii diskusií, na 
ktorých sa zúčastňuje, a zároveň sa musí 
umožniť viesť dialóg s predsedom
Európskej rady aj iným členom, ako sú 
predsedovia skupín; preto sa domnieva, že 
postup písomných otázok nie je vhodný;

6. pripomína, že na rozdiel od predsedu 
Komisie sa predseda Európskej rady 
nezodpovedá Parlamentu a že sa to musí 
zohľadniť pri organizácii diskusií, na 
ktorých sa zúčastňuje, a zároveň sa musí 
umožniť viesť dialóg s predsedom 
Európskej rady aj iným členom, ako sú 
predsedovia skupín;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 38
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. žiada, aby sa vždy, keď Európska rada 
začne realizovať akčný plán alebo postup, 
ktorý môže mať legislatívny rozmer, 
v spolupráci s Parlamentom včas rozhodlo 
o začlenení Európskeho parlamentu podľa 
primeranej formy v závislosti od prípadu; 
Európsky parlament a Európska rada preto 
prispôsobia svoj rokovací poriadok, aby sa 
spresnil výber príslušných zástupcov 
a spôsob získania mandátu na rokovanie 
a ich zodpovednosti;

7. žiada, aby sa vždy, keď Európska rada 
začne realizovať akčný plán alebo postup, 
ktorý môže mať legislatívny rozmer, 
v spolupráci s Parlamentom včas rozhodlo 
o začlenení Európskeho parlamentu podľa 
primeranej formy v závislosti od prípadu; 
trvá na tom, aby sa predseda Parlamentu 
v plnej miere zúčastňoval na zasadnutiach
Európskej rady pri riešení
medziinštitucionálnych otázok; Európsky 
parlament a Európska rada preto 
prispôsobia svoj rokovací poriadok, aby sa 
spresnil výber príslušných zástupcov 
a spôsob získania mandátu na rokovanie 
a ich zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že zo skúsenosti 
z rokovaní o viacročnom finančnom 
rámci vyplynul praktický záujem využívať 
postup trojstranného zasadnutia, ktorý sa 
v článku 324 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie ustanovil len pre 
rozpočtové postupy; domnieva sa, že tento 
pragmatický postup by sa mal rozšíriť na 

vypúšťa sa
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všetky témy, čo by zabezpečilo účasť 
predsedu Európskej rady v prípade 
potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Zita Gurmai

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Európsku radu, aby
spolupracovala s Európskym
parlamentom na jasnom vymedzení 
následného inštitucionálneho postupu po
voľbách do Európskeho parlamentu, a to
najmä pokiaľ ide o postup vedúci k voľbe
predsedu Európskej komisie, v prípade
potreby prostredníctvom
medziinštitucionálnej dohody, aby sa
riadne zohľadnili ustanovenia
Lisabonskej zmluvy a úsilie vynaložené na
zvýšenej europeizácie a zviditeľnenie
kampane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Gerald Häfner
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. je presvedčený o tom, že otázky 
týkajúce sa vzťahov medzi Európskym
parlamentom a inštitúciami zastupujúcimi
národné vlády možno vyriešiť len
komplexným spôsobom prostredníctvom
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zmien zmluvy; domnieva sa preto, že je
ich potrebné riešiť okrem iného v rámci
konventu, ktorého zvolanie sa očakáva v
roku 2015 v súlade s článkom 48 ods. 3 
Zmluvy o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva na kritické vyhodnotenie úlohy
Európskej rady pri ďalšej revízii zmlúv
podľa článku 48 ods. 2 ZEÚ a na 
zváženie možnosti, že by Európska rada 
bola poverená úlohou koordinovať prácu
Rady Európskej únie, a to
prostredníctvom Rady pre všeobecné 
záležitosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 8b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva na zrušenie rotujúceho
predsedníctva Rady Európskej únie pri 
ďalšej revízii zmlúv na základe článku 48
ods. 2 Zmluvy o EÚ; namiesto toho
navrhuje, aby si každý útvar Rady zvolil
svoje predsedníctvo z radov svojich členov
na obdobie dva a pol roka;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 44
Alain Lamassoure

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Európsku radu, aby pred
začiatkom európskej volebnej kampane
oznámila, ako zamýšľa rešpektovať
voľbu európskych občanov pri
vymenovaní predsedu Komisie v súvislosti 
s konzultáciami, ktoré sa budú konať
medzi Európskym parlamentom a
Európskou radou, zameranými na
vykonávanie deklarácie 11 pripojenej k
Lisabonskej zmluve; vyzýva každého člena
Európskej rady,aby vopred oznámil, ako 
zamýšľa rešpektovať hlas svojich
spoluobčanov pri navrhovaní jedného
alebo viacerých kandidátov na post
komisára z ich krajiny;

Or. fr


