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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
David Martin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 63 (József Szájer) a 64 (David Martin)

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 38a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38a
Preskúmanie súladu so zásadami 

subsidiarity a proporcionality
1. Pri skúmaní návrhu legislatívneho aktu 
venuje Parlament osobitnú pozornosť 
jeho súladu so zásadami subsidiarity 
a proporcionality. Parlament neuzatvorí 
prvé čítanie pred uplynutím lehoty ôsmich 
týždňov stanovenej v článku 6 Protokolu 
o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, s výnimkou 
naliehavých prípadov uvedených v článku 
4 Protokolu o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii.
2. Výbor zodpovedný za dodržiavanie 
súladu so zásadou subsidiarity môže 
rozhodnúť, že poskytne gestorskému 
výboru odporúčania pre každý návrh 
legislatívneho aktu.
3. Ak národný parlament zašle predsedovi 
odôvodnené stanovisko v súlade 
s článkom 3 Protokolu o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii a s článkom 
6 Protokolu o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality, tento 
dokument sa postúpi gestorskému výboru 
a pošle pre informáciu výboru 
zodpovednému za dodržiavanie súladu so 
zásadou subsidiarity. Ak Parlament 
dostane odôvodnené stanovisko po prijatí 
správy gestorským výborom, pred 
hlasovaním sa toto stanovisko doručí 
všetkým poslancom ako dokument na 
schôdzu.
4. Ak odôvodnené stanoviská týkajúce sa 
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nesúladu návrhu legislatívneho aktu so 
zásadou subsidiarity zastupujú aspoň 
tretinu všetkých hlasov pridelených 
národným parlamentom alebo štvrtinu 
v prípade návrhu legislatívneho aktu 
predloženého na základe článku 76 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
Parlament neprijme rozhodnutie, pokým 
autor návrhu neuvedie, ako chce ďalej 
postupovať.
5. Ak v prípade riadneho legislatívneho 
postupu odôvodnené stanoviská týkajúce 
sa nesúladu návrhu legislatívneho aktu so 
zásadou subsidiarity zastupujú aspoň 
jednoduchú väčšinu hlasov pridelených 
národným parlamentom, môže gestorský 
výbor po zvážení odôvodnených stanovísk 
predložených národnými parlamentmi 
a Komisiou a po vypočutí názorov výboru 
zodpovedného za dodržiavanie súladu so 
zásadou subsidiarity buď odporučiť 
Parlamentu, aby zamietol návrh z dôvodu 
porušenia zásady subsidiarity, alebo 
predložiť Parlamentu iné odporúčanie, 
ktoré môže zahŕňať návrhy na zmenu 
týkajúce sa dodržiavania zásady 
subsidiarity. Stanovisko výboru 
zodpovedného za dodržiavanie súladu so 
zásadou subsidiarity sa pripojí ku 
každému takémuto odporúčaniu.
Odporúčanie sa predloží Parlamentu do 
rozpravy a na hlasovanie. Ak sa 
odporúčanie na zamietnutie návrhu 
prijme väčšinou odovzdaných hlasov, 
predseda vyhlási postup za skončený. Ak 
Parlament nezamietne návrh, postup 
pokračuje, pričom sa prihliada na všetky 
odporúčania schválené Parlamentom.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sčasti preberá znenie PDN 64 v dokumente PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389.  Vypúšťa sa veta „predseda gestorského výboru môže 

požiadať, aby sa vec znovu vrátila výboru“ na konci odseku 3 (prvá zmena) a veta „takéto 
odporúčanie môže predložiť aj jedna desatina poslancov Parlamentu“ na konci prvého 
pododseku odseku 5 (druhá zmena); tieto vety sa nahrádzajú vetou z PDN 63 – odsek 5: 

„alebo predloží Parlamentu iné odporúčanie, ktoré môže zahŕňať návrhy na zmenu týkajúce 
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sa dodržiavania zásady subsidiarity“ (tretia zmena); a vypúšťa sa odsek 6 (štvrtá zmena))

Odôvodnenie

Všetky zmeny majú za cieľ zblížiť PDN 64 s PDN 63. Prvá zmena sa vykonala, pretože článok 
175 je postačujúci, pokiaľ ide o vrátenie veci výboru. Cieľom druhej zmeny je posilnenie 
úlohy gestorského výboru. Tretia zmena poskytuje gestorskému výboru väčšiu pružnosť. 
Štvrtá zmena je založená na predpoklade, že tento odsek sa nevzťahuje na kontrolu 
subsidiarity, ktorú má vykonávať Parlament na základe iniciatívy národných parlamentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
David Martin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 65 (Elmar Brok)

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 56 – odsek 3 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade vrátenia návrhu gestorskému 
výboru podá gestorský výbor Parlamentu 
ústne alebo písomne novú správu v lehote 
určenej Parlamentom, ktorá nesmie byť 
dlhšia ako dva mesiace.

V prípade vrátenia návrhu gestorskému 
výboru rozhodne gestorský výbor 
o spôsobe, akým treba postupovať a podá
Parlamentu ústne alebo písomne novú 
správu v lehote určenej Parlamentom, ktorá 
nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Gestorskému výboru sa poskytuje priestor pre činnosť vrátane možnosti predložiť správu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
David Martin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) a 70 (Elmar Brok)

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 132a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 132a
Spolupráca na úrovni výboru
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Predseda sa snaží v spolupráci 
s predsedami národných parlamentov 
vytvoriť sieť navzájom zodpovedajúcich 
výborov.
V rámci tejto siete môžu parlamentné 
výbory nezávisle nadväzovať kontakty 
a vzájomne spolupracovať.
Usmernenia pre vykonávanie týchto 
činností stanovuje Konferencia predsedov 
výborov.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sčasti preberá znenie PDN 68 v dokumente PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389)

Odôvodnenie

Nie je potrebné ani vhodné uvádzať v rokovacom poriadku podrobnosti týkajúce sa 
spolupráce medzi výbormi.


