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PR_COD_COD_2app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 
na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz 
nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0439),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila 
návrh Európskemu parlamentu (C7-0208/2010),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 79 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. januára 
20082,

– so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 
(A7-0000/2010),

1. schvaľuje pozíciu Rady;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3. poveruje svojho pre predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade 
s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt potom, čo sa overí, že všetky 
postupy boli náležite ukončené, a aby so súhlasom generálneho tajomníka Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 259.
2 Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s.50.
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5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zámerom návrhu nariadenia je zabezpečiť, aby sa na štátnych príslušníkov tretích krajín 
s riadnym pobytom v EÚ, ktorí sa nachádzajú v cezhraničnej situácii týkajúcej sa aspoň dvoch 
členských štátov, vzťahovali rovnaké pravidlá koordinácie ako na občanov EÚ podľa 
revidovaných pravidiel, ktoré sú teraz súčasťou nariadenia (ES) č. 883/2004 a jeho 
vykonávacieho nariadenia (nariadenia(ES) č. 987/2009).

Keď Komisia predstavila svoj návrh po prvýkrát, Európsky parlament bol konzultovaný 
a odsúhlasil dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nahrádzajú odkazy na Chartu 
základných práv a poukazujú tiež na vysokú úroveň sociálnej ochrany ako cieľ Európskej 
únie, uvedený v súčasnom nariadení 859/2003. Rada oba tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy zapracovala do svojej pozície v prvom čítaní z 26. júla 2010 ako odôvodnenia štyri 
a sedem.

Od zavedenia Lisabonskej zmluvy sa na tento súbor vzťahuje riadny legislatívny postup. 
V máji 2010 Európsky parlament potvrdil výsledok svojho hlasovania v rámci konzultačného 
postupu, ktorý sa tak podľa nového postupu stal prvým čítaním.

V pozícii Rady v prvom čítaní nie je uvedená žiadna zmienka o prílohách alebo osobitných 
ustanoveniach za žiaden zo zúčastňujúcich sa štátov. Toto je tiež v súlade s pozíciou 
Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Rada navrhla niekoľko zmien a doplnení: zahrnula niekoľko odôvodnení týkajúcich sa účasti 
niektorých členských štátov podľa právneho základu návrhu, ktorým je článok 79 ods. 2 písm. 
b) (odôvodnenia 17, 18 a 19). Dánsko sa, žiaľ, nezúčastňuje na koordinácii opatrení 
týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín. Írsko sa rozhodlo zúčastniť sa, no 
na sklamanie spravodajcu Spojené kráľovstvo sa rozhodlo nezúčastniť sa, a preto bude 
naďalej uplatňovať platné predpisy. Spravodajca sa domnieva, že toto je krokom späť, pokiaľ 
ide tak o záväzok zjednodušiť postupy, ktorý bol kľúčovou súčasťou zámeru nariadenia 
883/2004, ako aj zásadu rovnakého zaobchádzania.

Odôvodnenie 8 pôvodného návrhu (v súčasnosti odôvodnenie 10 pozície Rady v prvom 
čítaní) objasňuje práva členských štátov v súvislosti s ich právomocami týkajúcimi sa 
rozhodnutia o oprávnenom pobyte jednotlivcov na ich území. Odôvodnenie 13 objasňuje 
práva jednotlivcov udržať si svoje nároky (a nároky pozostalých po nich) na určité sociálne 
dávky, ktoré nadobudli v čase riadneho pobytu.

Skorým prijatím nového nariadenia by sa umožnilo jeho včasné začlenenie do revidovanej 
správy o nariadeniach 883/2004 a 987/2009 a v oblasti sociálneho zabezpečenia by sa 
zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s riadnym 
pobytom. Spravodajca sa rozhodol nepredložiť žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k pozícii Rady v prvom čítaní a odporúča, aby ju výbor schválil.


