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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že ak sú potrebné 
jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie a vykonávacie právomoci 
sú prenesené na Komisiu, kontrolu nad uplatňovaním takýchto vykonávacích právomocí 
Komisiou uskutočňujú len členské štáty. Európsky parlament a Rada na tento účel 
prostredníctvom nariadenia prijatého v súlade s riadnym legislatívnym postupom vopred 
stanovia pravidlá a všeobecné zásady týkajúce sa kontrolného mechanizmu uplatňovaného 
členskými štátmi. Článok 291 ZFEÚ je jednoznačný: uplatňovanie vykonávacích právomocí 
Komisiou by mali kontrolovať len členské štáty. To ale neznamená, že Parlament je zbavený 
akejkoľvek možnosti zasiahnuť, ak by uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisiou bolo 
v rozpore s úmyslom zákonodarcu. Parlament si skutočne zachováva možnosť zaslať Komisii 
pripomienky kedykoľvek počas procesu, ktorý vedie k prijímaniu vykonávacích opatrení, 
alebo po jeho skončení, a môže takisto kedykoľvek prijať uznesenie s cieľom upozorniť 
Komisiu na možné problémy týkajúce sa návrhu vykonávacích opatrení, a to bez ohľadu na 
skutočnosť, že v texte návrhu Komisie o tom nie je výslovná zmienka. Súčasne, ako vyplýva 
z veci C-403/05 prerokovanej pred Súdnym dvorom1, v prípadoch, keď Komisia riadne 
nezohľadní pripomienky a záujmy Parlamentu, môže Parlament, ak sa domnieva, že 
Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci, kedykoľvek podať žalobu 
o neplatnosť na Súdnom dvore Európskej únie. Výsady Parlamentu ako spoluzákonodarcu 
teda ostávajú úplne nedotknuté. Je však nanajvýš dôležité, aby Parlament mohol v plnej miere 
a včas uplatňovať svoje výsady a aby Komisia aktívne informovala Parlament o všetkých 
návrhoch opatrení, pozmenených a doplnených návrhoch opatrení, ako aj o ich konečných 
návrhoch, ktoré zamýšľa prijať podľa článku 291 ZFEÚ. Hneď, ako sú takéto návrhy 
opatrení, pozmenené a doplnené návrhy opatrení alebo ich konečné návrhy k dispozícii, 
Komisia by ich mala formálne zaslať Európskemu parlamentu. Takéto zasielanie informácií 
by malo dopĺňať požiadavku, podľa ktorej musí Komisia poskytovať informácie 
prostredníctvom komitologického registra. A nakoniec, vzhľadom na osobitný charakter 
a politickú citlivosť vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci nástrojov vonkajšej 
finančnej pomoci, a v súlade s praxou bežnou pri dialógu o demokratickej kontrole, by mal 
mať Európsky parlament možnosť prispieť k procesu vedúcemu k vymedzeniu obsahu 
návrhov vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci nástrojov vonkajšej finančnej 
pomoci.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

                                               
1 Ú. v. EÚ C 315, 22.12.2007, s. 8.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Komisia by mala formálne zaslať 
Európskemu parlamentu návrhy opatrení, 
akékoľvek pozmenené a doplnené verzie 
takýchto návrhov opatrení, ako aj ich 
konečné návrhy po doručení stanoviska 
príslušného výboru a hneď, ako sú k 
dispozícii.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby Komisia aktívne informovala Parlament o všetkých návrhoch opatrení, 
pozmenených a doplnených návrhoch opatrení, ako aj o ich konečných návrhoch, ktoré 
zamýšľa prijať podľa článku 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b) So zreteľom na vykonávacie akty 
v rámci nástrojov vonkajšej finančnej 
pomoci by Komisia mala počas procesu, 
ktorý vedie k predloženiu návrhov 
takýchto aktov alebo akýchkoľvek ich 
pozmenených a doplnených verzií, 
konzultovať s Európskym parlamentom.

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitný charakter a politickú citlivosť vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať 
v rámci nástrojov vonkajšej finančnej pomoci, a v súlade s praxou bežnou pri dialógu 
o demokratickej kontrole by Komisia mala konzultovať s Európskym parlamentom počas 
procesu vedúceho k predkladaniu návrhov vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci 
nástrojov vonkajšej finančnej pomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Európsky parlament a Rada môžu 
samostatne a v ktorejkoľvek fáze postupu 
zaslať Komisii pripomienky k návrhom 
opatrení, k akýmkoľvek pozmeneným 
a doplneným verziám takýchto návrhov 
opatrení, ako aj k ich konečným návrhom 
po doručení stanoviska príslušného 
výboru podľa toho, ako uznajú za vhodné.

Odôvodnenie

V záujme prehľadnosti by sa malo potvrdiť, že Parlament a Rada si ako spoluzákonodarcovia 
každý samostatne vždy zachovajú možnosť zaslať Komisii pripomienky kedykoľvek v procese 
vedúcom k prijatiu vykonávacích opatrení, ak to považujú za vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12b) Európsky parlament a Rada môžu 
samostatne zaslať Komisii pripomienky 
k vykonávacím opatreniam kedykoľvek po 
ich prijatí.

Odôvodnenie

V záujme prehľadnosti by sa malo zdôrazniť, že Parlament a Rada si ako 
spoluzákonodarcovia každý samostatne vždy zachovajú možnosť zaslať Komisii pripomienky, 
a to aj po prijatí vykonávacích opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Vykonávacie akty v rámci nástrojov 

vonkajšej finančnej pomoci
Keď Komisia prijíma vykonávacie akty 
v rámci nástrojov vonkajšej finančnej 
pomoci, počas procesu vedúceho 
k predloženiu návrhov takýchto aktov 
alebo akýchkoľvek ich pozmenených 
a doplnených verzií konzultuje s 
Európskym parlamentom s cieľom 
predložiť ich príslušnému výboru na 
vypracovanie stanoviska podľa článku 4 
alebo článku 5.

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitný charakter a politickú citlivosť vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať 
v rámci nástrojov vonkajšej finančnej pomoci, a v súlade s praxou bežnou pri dialógu 
o demokratickej kontrole by mal mať Európsky parlament možnosť prispieť k procesu 
vedúcemu k vymedzeniu obsahu návrhov vykonávacích aktov, ktoré sa majú prijať v rámci 
nástrojov vonkajšej finančnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Komisia formálne zašle Európskemu 
parlamentu návrhy opatrení, akékoľvek 
pozmenené a doplnené verzie takýchto 
návrhov opatrení, ako aj ich konečné 
návrhy po doručení stanoviska 
príslušného výboru podľa článku 4 alebo 
článku 5 a hneď, ako sú k dispozícii.
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby Komisia aktívne informovala Parlament o všetkých návrhoch opatrení, 
pozmenených a doplnených návrhoch opatrení, ako aj o ich konečných návrhoch, ktoré 
zamýšľa prijať podľa článku 291 ZFEÚ. Táto požiadavka na poskytnutie informácií dopĺňa 
požiadavku, podľa ktorej musí Komisia poskytovať informácie prostredníctvom 
komitologického registra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia vedie register činností výboru, 
ktorý obsahuje:

1. Popri dodržiavaní požiadaviek na 
poskytovanie informácií podľa odseku -1 
Komisia vedie register činností výboru, 
ktorý obsahuje:

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby Komisia aktívne informovala Parlament o všetkých návrhoch opatrení, 
pozmenených a doplnených návrhoch opatrení, ako aj o ich konečných návrhoch, ktoré 
zamýšľa prijať podľa článku 291 ZFEÚ. Táto požiadavka na poskytovanie informácií dopĺňa 
požiadavku, podľa ktorej musí Komisia poskytovať informácie prostredníctvom 
komitologického registra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) stanoviská a dôvody zástupcov 
členských štátov na tieto stanoviská; 

Odôvodnenie

Stanoviská zástupcov členských štátov by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu (všetky 
schôdze Európskeho parlamentu a schôdze výborov sú verejné).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament a Rada majú prístup 
k informáciám uvedeným v odseku 1.

2. Európsky parlament, Rada a národné 
parlamenty majú prístup k informáciám 
uvedeným v odseku 1.

Odôvodnenie

PDN nadväzuje na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 6 a 7. Je nevyhnutné, aby Komisia 
aktívne informovala Parlament o všetkých návrhoch opatrení, pozmenených a doplnených 
návrhoch opatrení, ako aj o ich konečných návrhoch, ktoré zamýšľa prijať podľa článku 291 
ZFEÚ. Táto požiadavka na poskytovanie informácií by mala v každom prípade dopĺňať 
požiadavku, podľa ktorej musí Komisia poskytovať informácie prostredníctvom 
komitologického registra.
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