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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
(2010/2118(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. mája 2006 o preskúmaní rámcovej dohody 
o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou1 a na svoje uznesenie 
z 9. februára 2010 a revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou na ďalšie volebné obdobie2,

– so zreteľom na rozhodnutia Konferencie predsedov z 26. novembra 2009 a 1.júla 2010,

– so zreteľom na návrh revidovanej rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou (ďalej len „dohoda“),

– so zreteľom na článok 25 ods. 3, článok 127 a prílohu VII hlavu XVIII bod 4 rokovacieho 
poriadku,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu 
revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
[2010/0000(REG)]3,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2010),

A. keďže v zmluvách sa prvýkrát stanovuje konkrétny právny základ medziinštitucionálnych 
dohôd,

B. keďže Lisabonská zmluva prináša Parlamentu a Komisii nové právomoci a zavádza novú 
medziinštitucionálnu rovnováhu, ktorá sa odzrkadľuje v dohode,

C. keďže Lisabonská zmluva významne posilňuje demokraciu v EÚ a občanom Únie –
predovšetkým prostredníctvom Parlamentu – poskytuje väčšie právomoci v oblasti 
kontroly Komisie,

D. keďže Lisabonská zmluva stavia Parlament do rovnocenného postavenia s Radou, pokiaľ 
ide o bežný legislatívny postup a rozpočtové otázky, a posilňuje úlohu Parlamentu 
vo vonkajšej politike EÚ – s výnimkou jeho úlohy týkajúcej sa spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky,

E. keďže nová dohoda tento vývoj odzrkadľuje, i keď si vyžaduje niekoľko objasnení, ktoré 
sú uvedené nižšie,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 117E, 18.5.2006, s. 123.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0009.
3 Prijaté texty, P7_TA(....)....
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1. považuje revidovanú dohodu za významný prielom v spolupráci Parlamentu s Komisiou;

2. pripomína právomoci, ktoré tradične prislúchajú parlamentom vzhľadom na základný 
princíp deľby moci a ktoré pri úplnom dodržiavaní Lisabonskej zmluvy vytvoria rámec 
pre úspech dohody: legislatívne právomoci, parlamentná kontrola nad výkonnou mocou 
(vrátane rozmeru medzinárodných vzťahov), povinnosť poskytovania informácií 
a prítomnosť výkonnej moci v Parlamente;

3. víta predovšetkým tieto zlepšenia obsiahnuté v novej dohode:

3.1. Legislatívny postup a plánovanie: vzájomná spolupráca

a) revidované ustanovenia o pracovnom programe Komisie a plánovaní EÚ 
s lepším zapojením Parlamentu (ods. 27, 30, 41c (nový) a revidovaná príloha 4),

b) preskúmanie všetkých prerokúvaných návrhov na začiatku nového funkčného 
obdobia Komisie, pričom sa náležite zohľadnia názory vyjadrené Parlamentom 
(ods. 32),

c) v oblastiach, kde je Parlament zvyčajne zapojený do legislatívneho procesu, 
Komisia uplatňuje tzv. soft law len v riadne odôvodnených prípadoch a po 
predchádzajúcej konzultácii s Parlamentom (ods. 36b (nový)),

d) záväzok Komisie týkajúci sa čo najrýchlejšieho prispôsobenia acquis 
communautaire novému režimu delegovaných aktov (ods. 41a (nový)),

e) záväzok Komisie podávať správy o konkrétnych opatreniach nadväzujúcich 
na každú legislatívnu iniciatívnu žiadosť podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní 
EÚ,

3.2. Kontrolné právomoci Parlamentu

f) podrobné ustanovenia o voľbe predsedu Komisie a voľbe Komisie ako takej, ako 
aj o jej zložení, prípadných zmenách a prerozdelení oblastí zodpovednosti,

g) nové pravidlá účasti komisárov na volebných kampaniach (ods. 2b (nový)),

h) povinnosť Komisie požiadať Parlament o stanovisko, ak má v úmysle revidovať 
kódex správania,

i) povinnosť kandidátov na posty výkonných riaditeľov regulačných agentúr 
zúčastniť sa na vypočutí v príslušných parlamentných výboroch (ods. 26 
(nový)),

3.3. Medziinštitucionálny rozmer medzinárodných vzťahov EÚ

j) podrobné ustanovenia o posilnenej úlohe Parlamentu v medzinárodných 
rokovaniach vrátane záväzku Komisie postupovať dôverné dokumenty týkajúce 
sa týchto rokovaní prostredníctvom vhodných postupov a bezpečnostných 
opatrení (ods. 19 – 21b (nový) a nová príloha 3),



PR\826929SK.doc 5/8 PE445.898v01-00

SK

3.4. Povinnosť poskytovať informácie

k) uznanie zo strany Komisie, pokiaľ ide o príslušné úlohy, ktoré Parlamentu 
a Rade prideľujú zmluvy, predovšetkým vzhľadom na základnú zásadu 
rovnakého zaobchádzania, najmä v súvislosti s prístupom k schôdzam 
a poskytovaniu príspevkov alebo iných informácií, obzvlášť k legislatívnym 
a rozpočtovým záležitostiam (ods. 8),

l) zavedenie pravidelného dialógu medzi predsedom Komisie a predsedom 
Parlamentu o kľúčových horizontálnych otázkach a dôležitých legislatívnych 
návrhoch (ods.10 ),

m) podrobné ustanovenia o informáciách, ktoré sa majú Parlamentu poskytovať, 
o stretnutiach Komisie s národnými expertmi a o príp r ave  a vykonávaní 
právnych predpisov Únie a tzv. soft law (ods. 13a (nový) a nová príloha 1),

n) podmienky spolupráce v oblasti vzťahov s národnými parlamentmi (ods. 15a 
(nový)),

o) podrobné ustanovenia o prístupe Parlamentu k dôverným informáciám vrátane 
utajovaných dokumentov (revidovaná príloha 2),

p) výzva príslušnému výboru Parlamentu, aby požiadal Komisiu o stanovisko 
v prípade, že predloží revíziu svojho rokovacieho poriadku týkajúceho sa 
vzťahov s Komisiou,

3.5. Prítomnosť Komisie v Parlamente

q) záväzok Komisie uprednostniť účasť svojich zástupcov na plenárnych schôdzach 
alebo schôdzach iných orgánov Parlamentu, ak je o ňu požiadaná (ods. 37)

r) nová hodina otázok so všetkými členmi Komisie podľa vzoru hodiny otázok 
s predsedom Komisie (ods. 37 (nový)),

s) zlepšenia týkajúce sa rečníckeho času z hľadiska dodržiavania indikatívneho 
rozdelenia času,

t) pozvanie k  účasti na schôdzach Konferencie predsedov a Konferencie 
predsedov výborov (ods. 10 tretia zarážka),

4. zastáva názor, že stanovisko uvedené v ods. 6 dohody je stanoviskom, ktoré má predložiť 
predseda Parlamentu v nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov; ďalej zastáva 
názor, že pred prijatím takéhoto rozhodnutia by mala Konferencia predsedov požiadať 
Konferenciu predsedov výborov o stanovisko k návrhu Kódexu správania komisionárov, 
pokiaľ ide konflikt záujmov alebo etické správanie;

5. berie na vedomie, že Komisia udeľuje na všetkých medzinárodných konferenciách 
poslancom Parlamentu štatút pozorovateľov a ráta s ich účasťou na všetkých príslušných 
stretnutiach, a to najmä na koordinačných stretnutiach, kde Komisia informuje o svojom 
postoji v procese rokovaní; Komisia môže udelenie štatútu pozorovateľa poslancom 
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Parlamentu zamietnuť len vo výnimočných prípadoch na základe chýbajúcich právnych, 
technických alebo diplomatických možností, o takomto postupe by však mal byť 
Parlament vopred jasne informovaný a Komisia by ho mala vykladať veľmi striktne;

6. domnieva sa, že výraz „medzinárodné konferencie“ uvedený v ods. 21 a 21b (nový) 
dohody by sa mal chápať tak, že zahŕňa nielen multilaterálne, ale aj bilaterálne dohody 
osobitného politického významu (t. j. dohody o významnej politickej spolupráci, obchode 
alebo rybolove), v prípade ktorých je súhlas Parlamentu v každom prípade nevyhnutný;

7. domnieva sa, že schôdze orgánov vytvorených multilaterálnymi medzinárodnými 
dohodami uvedené v ods. 21a (nový) dohody sa vzťahujú aj na orgány ustanovené 
bilaterálnymi dohodami, pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v tomto odseku;

8. Komisia v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní EÚ ihneď a v plnom 
rozsahu informuje Parlament, ak má v úmysel dočasne uplatňovať medzinárodnú dohodu 
alebo navrhnúť pozastavenie jej uplatňovania, a mala by pred tým, ako Rada prijme 
rozhodnutia, zohľadniť názory Parlamentu;

9. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu poskytovala všetky informácie o rokovaniach 
o medzinárodných dohodách vrátane „dôverných informácií“ v zmysle bodu 1.2.1 
prílohy 2 dohody v súlade s podrobnými ustanoveniami stanovenými v tejto prílohe; to sa 
vzťahuje aj na dôverné dokumenty z členských štátov alebo tretích krajín pod podmienkou 
súhlasu ich pôvodcu;

10. domnieva sa, že tzv. soft law v rámci dohody zahŕňa odporúčania, výkladové oznámenia, 
dobrovoľné dohody a voliteľné nástroje;

11. schvaľuje dohodu uvedenú v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

12. prijíma rozhodnutie o pripojení dohody k rokovaciemu poriadku, kde nahradí prílohu 
XIV, s cieľom uľahčiť prístup k tejto dohode a zabezpečiť transparentnosť;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a jeho prílohu pre informáciu 
Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Až do prijatia Lisabonskej zmluvy a nového právneho základu v zmysle článku 295 Zmluvy 
o fungovaní EÚ zmluvy neobsahovali ustanovenia, ktoré by inštitúcie EÚ výslovne nabádali 
k uzatváraniu medziinštitucionálnych dohôd. Medziinštitucionálne dohody nesmú meniť 
ustanovenia primárneho práva, často ich však objasňujú. Návrh revidovanej rámcovej dohody 
o vzťahoch medzi Parlamentom a Komisiou, ktorý Konferencia predsedov postúpila Výboru 
pre ústavné otázky s cieľom schváliť ho na plenárnej schôdzi, je už piatou dohodou takéhoto 
druhu medzi týmito dvoma inštitúciami. Prísne odráža inštitucionálnu rovnováhu zavedenú 
Lisabonskou zmluvou.

Nová dohoda je jednoznačným a významným zlepšením vzťahov s Komisiou. Ako 
pri všetkých dohodách sa konečný text usiluje o kompromis medzi oboma zúčastnenými 
stranami, v prípade tejto dohody však konečný kompromis možno považovať za vyvážený 
úsudok a odôvodnené a koherentné vykonanie Lisabonskej zmluvy. 

S ohľadom na hlavné piliere parlamentnej architektúry, ktoré sa zdôrazňujú v správe, t. j. 
legislatívne právomoci, parlamentný dohľad nad výkonnou mocou (vrátane rozmeru 
medzinárodných vzťahov), povinnosť poskytovať informácie a prítomnosť zástupcov 
výkonnej moci v Parlamente, sa táto dôvodová správa obmedzuje na body, ktoré sa v správe 
neuvádzajú. 

Pokiaľ ide o legislatívny postup a plánovanie, je nevyhnutné poukázať na dve oblasti, 
ktorými sa správa osobitne nezaoberá. V prvom rade ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
týkajúce sa lepšej tvorby práva a oznámenie o revízii medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva, čo je najvýznamnejším politickým stanoviskom. V druhom rade ide o nové 
pravidlá týkajúce sa postupu posudzovania vplyvu vykonávaného Komisiou. Tento postup 
musí byť transparentný, zohľadňovať rôzne možnosti vrátane tzv. možnosti nečinnosti 
a v zásade sa predloží príslušnému parlamentnému výboru počas obdobia konzultácie 
s národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy.

V otázke kontrolných právomocí Parlamentu sú najvýznamnejšie body uvedené v správe. 
Pokiaľ ide o medziinštitucionálny  rozmer medzinárodných vzťahov EÚ, treba 
pripomenúť, že táto oblasť bola najťažším bodom rokovaní. Cieľom Parlamentu je, aby bol 
v plnej miere informovaný, a uľahčilo sa tak poskytovanie jeho súhlasu, aby sa postup stal 
predvídateľnejším a predišlo sa tomu, že medzinárodné dohody sa neuzavrú, ak už bolo 
rokovanie ukončené.  

Pokiaľ ide o povinnosť poskytovať informácie, veľmi podrobne sa diskutovalo 
o problematike dôverných informácií a funkcionároch oprávnených požadovať tieto 
informácie, pričom významnú časť rokovaní zabrali technické podrobnosti o tom, ako a kedy 
by sa mali tieto informácie poskytovať. Významným opatrením, ktoré zaručuje úzky kontakt 
Parlamentu s občanmi, sa stáva včasná spolupráca s Parlamentom pri akejkoľvek legislatívnej 
iniciatívnej žiadosti vyplývajúcej z iniciatívy občanov. Výsledkom nových právomocí 
Parlamentu sú nové pravidlá lepšieho monitorovania transpozície a vykonávania právnych 
predpisov Únie. 

V súvislosti s prítomnosťou zástupcov Komisie v Parlamente sú hlavné ustanovenia 
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vysvetlené v správe. I tak je však je nutné zdôrazniť, že tieto ustanovenia sa vzťahujú 
na všetkých komisárov vrátane predsedu a podpredsedníčky pre vonkajšie vzťahy/vysokej 
predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku.

Táto rámcová dohoda sa podľa jej posledného odseku preskúma do konca roka 2011 
na  základe získaných praktických skúseností.

Na záver možno konštatovať, že nová rámcová dohoda predložená Parlamentu na schválenie 
konsoliduje pokrok dosiahnutý v rámci Lisabonskej zmluvy a v plnom súlade so zmluvami 
obsahuje niekoľko nových ustanovení, ktoré sú významným krokom v procese upevňovania 
politických vzťahov medzi oboma inštitúciami.


