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Pozmeňujúci návrh 1
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 
právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd; 
poznamenáva, že Európsky parlament sa 
od nadobudnutia platnosti ZFEÚ osvedčil 
ako angažovaný a zodpovedný 
spoluzákonodarca a že vzájomná 
súčinnosť medzi Parlamentom a Komisiou
je celkovo skôr pozitívna a založená na 
bezproblémovej komunikácii a spolupráci;

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 
právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd; preto 
zdôrazňuje, že súčinnosť s Komisiou je 
rozhodujúca na umožnenie kvalitnej 
analýzy potrebnej na vykonávanie jeho 
legislatívnych funkcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 
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právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd; 
poznamenáva, že Európsky parlament sa 
od nadobudnutia platnosti ZFEÚ osvedčil 
ako angažovaný a zodpovedný 
spoluzákonodarca a že vzájomná súčinnosť 
medzi Parlamentom a Komisiou je celkovo 
skôr pozitívna a založená na 
bezproblémovej komunikácii a spolupráci;

právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd; 
poznamenáva, že Európsky parlament sa 
od nadobudnutia platnosti ZFEÚ osvedčil 
ako angažovaný a zodpovedný 
spoluzákonodarca a že vzájomná súčinnosť 
medzi Parlamentom a Komisiou je celkovo 
pozitívna a založená na bezproblémovej 
komunikácii a spolupráci;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 
právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd; 
poznamenáva, že Európsky parlament sa 
od nadobudnutia platnosti ZFEÚ osvedčil 
ako angažovaný a zodpovedný 
spoluzákonodarca a že vzájomná súčinnosť 
medzi Parlamentom a Komisiou je celkovo 
skôr pozitívna a založená na 
bezproblémovej komunikácii a spolupráci;

1. poukazuje na skutočnosť, že Zmluvou 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa 
rozšíril rozsah výlučných právomocí Únie 
v oblasti spoločnej obchodnej politiky 
(SOP), ktorá v súčasnosti zahŕňa nielen 
všetky aspekty obchodu, ale aj priame 
zahraničné investície; zdôrazňuje 
skutočnosť, že Parlament má plnú 
právomoc rozhodovať spoločne s Radou 
o tvorbe práva a o schvaľovaní 
obchodných a investičných dohôd;

a) poznamenáva, že Európsky parlament sa 
od nadobudnutia platnosti ZFEÚ osvedčil 
ako angažovaný a zodpovedný 
spoluzákonodarca a že vzájomná súčinnosť 
medzi Parlamentom a Komisiou je celkovo 
skôr pozitívna a založená na 
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bezproblémovej komunikácii a spolupráci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti 
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať 
spätnú väzbu o ich začlenení do 
medzinárodných dohôd a právnych 

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti 
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho 
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov;
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predpisov; ľutuje, že nástroje na rozvoj 
novej investičnej politiky stále nie sú 
funkčné;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho 
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať spätnú 

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
vykonávania obchodných a investičných 
dohôd, ako aj dlhodobých iniciatív 
v oblasti SOP;
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väzbu o ich začlenení do medzinárodných 
dohôd a právnych predpisov; ľutuje, že 
nástroje na rozvoj novej investičnej 
politiky stále nie sú funkčné;

2a. zdôrazňuje význam pokračovania 
procesu budovania efektívnych kapacít 
vrátane vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách;
2b. kladie veľký dôraz na začlenenie 
doložiek o ľudských právach do 
medzinárodných dohôd a kapitol 
o udržateľnom rozvoji do obchodných 
a investičných dohôd a vyjadruje 
uspokojenie v súvislosti s kľúčovou úlohou 
Európskeho parlamentu, pokiaľ ide 
o prijímanie sprievodných plánov; 
pripomína Komisii potrebu zohľadňovať 
parlamentné stanoviská a uznesenia 
a poskytovať spätnú väzbu o ich začlenení 
do medzinárodných dohôd a právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 

2. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 
nepretržitý tok včasných, presných, 
súhrnných a nestranných informácií 
umožňujúcich vysokokvalitnú analýzu, 
ktorá je nevyhnutne potrebná na 
rozšírenie právomocí a prehĺbenie osobnej 
zainteresovanosti politických činiteľov 
Parlamentu, čím sa dosiahnutie väčšia 
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stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho 
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať spätnú 
väzbu o ich začlenení do medzinárodných 
dohôd a právnych predpisov; ľutuje, že 
nástroje na rozvoj novej investičnej 
politiky stále nie sú funkčné;

medziinštitucionálna synergia v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky, a zároveň 
zabezpečiť poskytovanie úplných 
a presných informácií Parlamentu vo 
všetkých fázach, a aby bola Komisia 
aktívna a urobila maximum na 
zabezpečenie toku takýchto informácií; 
ďalej zdôrazňuje význam poskytovania 
informácií Parlamentu na zabezpečenie 
toho, aby nevznikali neželané situácie 
vedúce k možným nedorozumeniam medzi 
inštitúciami, v tejto súvislosti oceňuje 
pravidelné technické informačné 
stretnutia, ktoré Komisia poskytuje k 
viacerým témam;

a) poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP;
b) zdôrazňuje význam pokračovania 
procesu budovania efektívnych kapacít 
vrátane vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 



AM\1013965SK.doc 9/17 PE526.173v01-00

SK

právnu istotu, efektívnosť vonkajšej 
činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách;
c) kladie veľký dôraz na začlenenie 
doložiek o ľudských právach do 
medzinárodných dohôd a kapitol 
o udržateľnom rozvoji do obchodných 
a investičných dohôd; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať spätnú 
väzbu o ich začlenení do medzinárodných 
dohôd a právnych predpisov; ľutuje, že 
nástroje na rozvoj novej investičnej 
politiky stále nie sú funkčné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť politické ciele v oblasti 
obchodu a investícií a zároveň zabezpečiť 
právnu istotu, konzistentnosť vonkajšej 

2. poukazuje na význam lojálnej 
a efektívnej spolupráce inštitúcií Európskej 
únie v rámci príslušných právomocí pri 
posudzovaní právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd s cieľom 
predvídať obchodné a ekonomické trendy, 
pri určovaní priorít a možností, 
stanovovaní strednodobých a dlhodobých 
stratégií, určovaní mandátov pre 
medzinárodné dohody, pri analyzovaní, 
navrhovaní a prijímaní právnych 
predpisov, ako aj pri monitorovaní 
dlhodobých iniciatív v oblasti SOP; 
zdôrazňuje význam pokračovania procesu 
budovania efektívnych kapacít vrátane 
vyčlenenia nevyhnutne potrebných 
zamestnancov a finančných zdrojov 
s cieľom aktívne stanoviť a dosiahnuť 
politické ciele v oblasti obchodu 
a investícií a zároveň zabezpečiť právnu 
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činnosti EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti 
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať spätnú 
väzbu o ich začlenení do medzinárodných 
dohôd a právnych predpisov; ľutuje, že 
nástroje na rozvoj novej investičnej 
politiky stále nie sú funkčné;

istotu, konzistentnosť vonkajšej činnosti 
EÚ a rešpektovanie zásad a cieľov 
obsiahnutých v zmluvách; v tejto súvislosti 
kladie veľký dôraz na začlenenie doložiek 
o ľudských právach do medzinárodných 
dohôd a kapitol o udržateľnom rozvoji do 
obchodných a investičných dohôd 
a vyjadruje uspokojenie v súvislosti 
s kľúčovou úlohou Európskeho 
parlamentu, pokiaľ ide o prijímanie 
sprievodných plánov; pripomína Komisii 
potrebu zohľadňovať parlamentné 
stanoviská a uznesenia a poskytovať spätnú 
väzbu o ich začlenení do medzinárodných 
dohôd a právnych predpisov; ľutuje, že 
nástroje na rozvoj novej investičnej 
politiky stále nie sú funkčné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. opätovne pripomína potrebu spolupráce 
inštitúcií pri vykonávaní zmlúv, 
sekundárnych právnych predpisov 
a rámcovej dohody1; zdôrazňuje potrebu 
zabezpečiť nepretržitý tok včasných, 
presných, súhrnných a nestranných 
informácií umožňujúcich vysokokvalitnú 
analýzu, ktorá je nevyhnutne potrebná na 
rozšírenie právomocí a prehĺbenie osobnej 
zainteresovanosti politických činiteľov 
Parlamentu a na dosiahnutie väčšej 
medziinštitucionálnej synergie v oblasti 
SOP; opätovne potvrdzuje, že je potrebné, 
aby Komisia počas prípravy, prijímania 
a vykonávania právnych predpisov 
v oblasti SOP pracovala nezávisle 
a transparentne a domnieva sa, že úloha 

3. opätovne pripomína potrebu spolupráce 
inštitúcií pri vykonávaní zmlúv, 
sekundárnych právnych predpisov 
a rámcovej dohody1 a potrebu, aby 
Komisia počas prípravy, prijímania 
a vykonávania právnych predpisov 
v oblasti SOP pracovala nezávisle 
a transparentne a domnieva sa, že úloha 
Komisie je v celom procese kľúčová;
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Komisie je v celom procese kľúčová;
__________________ __________________
1 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47. 1 Ú. v. EU L 304, 20.11.2010, s. 47.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby spolu 
s Parlamentom konštruktívne posúdila 
existujúcu rámcovú dohodu a jej 
vykonávanie a venovala osobitnú 
pozornosť rokovaniam, prijatiu 
a vykonávaniu medzinárodných dohôd; 
považuje za zásadné, aby sa zabezpečilo 
poskytovanie úplných a presných 
informácií Parlamentu vo všetkých fázach 
a aby bola Komisia aktívna a urobila 
maximum na zabezpečenie toku takýchto 
informácií; ľutuje skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch Parlament nezískal 
informácie od Komisie, ale 
prostredníctvom alternatívnych kanálov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby spolu 
s Parlamentom konštruktívne posúdila 
existujúcu rámcovú dohodu a jej 

4. vyzýva Komisiu, aby spolu 
s Parlamentom konštruktívne posúdila 
existujúcu rámcovú dohodu a jej 
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vykonávanie a venovala osobitnú 
pozornosť rokovaniam, prijatiu 
a vykonávaniu medzinárodných dohôd; 
považuje za zásadné, aby sa zabezpečilo 
poskytovanie úplných a presných 
informácií Parlamentu vo všetkých fázach 
a aby bola Komisia aktívna a urobila 
maximum na zabezpečenie toku takýchto 
informácií; ľutuje skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch Parlament nezískal 
informácie od Komisie, ale 
prostredníctvom alternatívnych kanálov;

vykonávanie a venovala osobitnú 
pozornosť rokovaniam, prijatiu 
a vykonávaniu medzinárodných dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby spolu 
s Parlamentom konštruktívne posúdila 
existujúcu rámcovú dohodu a jej 
vykonávanie a venovala osobitnú 
pozornosť rokovaniam, prijatiu 
a vykonávaniu medzinárodných dohôd; 
považuje za zásadné, aby sa zabezpečilo 
poskytovanie úplných a presných 
informácií Parlamentu vo všetkých fázach 
a aby bola Komisia aktívna a urobila 
maximum na zabezpečenie toku takýchto 
informácií; ľutuje skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch Parlament nezískal 
informácie od Komisie, ale 
prostredníctvom alternatívnych kanálov;

4. vyzýva Komisiu, aby spolu 
s Parlamentom konštruktívne posúdila 
existujúcu rámcovú dohodu a jej 
vykonávanie a venovala osobitnú 
pozornosť rokovaniam, prijatiu 
a vykonávaniu medzinárodných dohôd; 
považuje za zásadné, aby sa zabezpečilo 
poskytovanie úplných a presných 
informácií Parlamentu vo všetkých fázach 
vrátane prístupu k rokovacím textom 
rokovaní a aby bola Komisia aktívna 
a urobila maximum na zabezpečenie toku 
takýchto informácií; ľutuje skutočnosť, že 
v mnohých prípadoch Parlament nezískal 
informácie od Komisie, ale 
prostredníctvom alternatívnych kanálov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Robert Sturdy
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 
a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií, pod časovým 
tlakom alebo v jednom bloku by mohlo 
oslabiť kontrolnú právomoc Parlamentu; na 
druhej strane víta prítomnosť Parlamentu 
na schôdzach odborníkov, ako sa stanovuje 
v rámcovej dohode; trvá na tom, aby sa 
použitie vykonávacích aktov obmedzilo na 
prípady, v ktorých sú právne opodstatnené, 
a aby sa nepoužívali ako alternatíva 
k delegovaným aktom; ľutuje prieťahy pri 
prispôsobovaní obchodných právnych 
predpisov novému režimu 
delegovaných/vykonávacích aktov;

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 
a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií alebo pod 
časovým tlakom by mohlo oslabiť 
kontrolnú právomoc Parlamentu; na druhej 
strane víta prítomnosť Parlamentu na 
schôdzach odborníkov, ako sa stanovuje 
v rámcovej dohode, na zabezpečenie toho, 
aby všetky návrhy aktov prijaté Komisiou 
mali primeranú formu a zamedzilo sa tak 
technickým námietkam zákonodarcu; trvá 
na tom, aby sa použitie vykonávacích 
aktov obmedzilo na prípady, v ktorých sú 
právne opodstatnené, a aby sa nepoužívali 
ako alternatíva k delegovaným aktom; 
ľutuje prieťahy pri prispôsobovaní 
obchodných právnych predpisov novému 
režimu delegovaných/vykonávacích aktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 
a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií, pod časovým 
tlakom alebo v jednom bloku by mohlo 
oslabiť kontrolnú právomoc Parlamentu; na 
druhej strane víta prítomnosť Parlamentu 
na schôdzach odborníkov, ako sa stanovuje 
v rámcovej dohode; trvá na tom, aby sa 
použitie vykonávacích aktov obmedzilo na 
prípady, v ktorých sú právne opodstatnené, 
a aby sa nepoužívali ako alternatíva 
k delegovaným aktom; ľutuje prieťahy pri 
prispôsobovaní obchodných právnych 
predpisov novému režimu 
delegovaných/vykonávacích aktov;

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 
a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií alebo pod 
časovým tlakom by mohlo oslabiť 
kontrolnú právomoc Parlamentu; na druhej 
strane víta prítomnosť Parlamentu na 
schôdzach odborníkov, ako sa stanovuje 
v rámcovej dohode; trvá na tom, aby sa 
použitie vykonávacích aktov obmedzilo na 
prípady, v ktorých sú právne opodstatnené, 
a aby sa nepoužívali ako alternatíva 
k delegovaným aktom; ľutuje prieťahy pri 
prispôsobovaní obchodných právnych 
predpisov novému režimu 
delegovaných/vykonávacích aktov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 14
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 

5. naliehavo žiada inštitúcie, aby úzko 
spolupracovali, pokiaľ ide o delegované 
a vykonávacie akty; chápe, že delegované 
akty môžu byť flexibilným a efektívnym 
nástrojom, zdôrazňuje však potrebu v plnej 
miere rešpektovať výlučné právomoci 
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a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií, pod časovým 
tlakom alebo v jednom bloku by mohlo 
oslabiť kontrolnú právomoc Parlamentu; na 
druhej strane víta prítomnosť Parlamentu 
na schôdzach odborníkov, ako sa stanovuje 
v rámcovej dohode; trvá na tom, aby sa 
použitie vykonávacích aktov obmedzilo na 
prípady, v ktorých sú právne opodstatnené, 
a aby sa nepoužívali ako alternatíva 
k delegovaným aktom; ľutuje prieťahy pri 
prispôsobovaní obchodných právnych 
predpisov novému režimu 
delegovaných/vykonávacích aktov;

a zodpovednosť Parlamentu vrátane 
dosiahnutia súladu so základným aktom 
a poskytovania včasných a úplných 
informácií Parlamentu s cieľom umožniť 
riadne preskúmanie delegovaných aktov; 
v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, 
že prijímanie delegovaných aktov bez 
primeraných informácií, pod časovým 
tlakom by mohlo oslabiť kontrolnú 
právomoc Parlamentu; na druhej strane víta 
prítomnosť Parlamentu na schôdzach 
odborníkov, ako sa stanovuje v rámcovej 
dohode; trvá na tom, aby sa použitie 
vykonávacích aktov obmedzilo na prípady, 
v ktorých sú právne opodstatnené, a aby sa 
nepoužívali ako alternatíva k delegovaným 
aktom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. varuje pred rizikom obchádzania práva 
Parlamentu na prijímanie právnych 
predpisov zahrnutím ustanovení, na ktoré 
by sa mal vzťahovať riadny legislatívny 
postup, do návrhov aktov Rady, 
využívaním jednoduchých usmernení 
Komisie alebo neuplatniteľných 
vykonávacích alebo delegovaných aktov 
alebo tým, že sa nenavrhnú právne 
predpisy, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre 
vykonávanie SOP alebo medzinárodných 
obchodných a investičných dohôd;

6. varuje pred obchádzaním práva 
Parlamentu na prijímanie právnych 
predpisov zahrnutím ustanovení, na ktoré 
by sa mal vzťahovať riadny legislatívny 
postup, do návrhov aktov Rady, 
využívaním jednoduchých usmernení 
Komisie alebo neuplatniteľných 
vykonávacích alebo delegovaných aktov 
alebo tým, že sa nenavrhnú právne 
predpisy, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre 
vykonávanie SOP alebo medzinárodných 
obchodných a investičných dohôd;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. pokiaľ ide o medzinárodné dohody, 
pripomína výlučnú právomoc Parlamentu 
požiadať Radu, aby neschválila začiatok 
rokovaní, kým Parlament nepredstaví svoju 
pozíciu k navrhovanému rokovaciemu 
mandátu, a je presvedčený, že treba zvážiť 
rámcovú dohodu s Radou; opätovne 
pripomína Komisii, že je potrebné, aby sa 
zdržala predbežného uplatňovania 
obchodných dohôd, kým Parlament 
nevysloví svoj súhlas s ich uzavretím, a to 
v záujme úplného dodržania zásady 
lojálnej spolupráce a predchádzania 
právnej neistote pre subjekty; je 
presvedčený, že Parlament by mal prijať 
potrebné opatrenia na pravidelné
monitorovanie vykonávania 
medzinárodných dohôd a plnenia 
povinností, ktoré sú v nich stanovené.

7. pokiaľ ide o medzinárodné dohody, 
pripomína výlučnú právomoc Parlamentu 
požiadať Radu, aby neschválila začiatok 
rokovaní, kým Parlament nepredstaví svoju 
pozíciu k navrhovanému rokovaciemu 
mandátu, a je presvedčený, že treba zvážiť 
rámcovú dohodu s Radou; opätovne 
pripomína Komisii, že je potrebné, aby sa 
zdržala predbežného uplatňovania 
obchodných dohôd, kým Parlament 
nevysloví svoj súhlas s ich uzavretím 
okrem prípadov, keď Parlament udelil 
výslovné povolenie, a to v záujme úplného 
dodržania zásady lojálnej spolupráce 
a predchádzania právnej neistote; je 
presvedčený, že Parlament by mohol prijať 
potrebné opatrenia na monitorovanie 
vykonávania medzinárodných dohôd 
a plnenia povinností, ktoré sú v nich 
stanovené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. pokiaľ ide o medzinárodné dohody, 
pripomína výlučnú právomoc Parlamentu 
požiadať Radu, aby neschválila začiatok 
rokovaní, kým Parlament nepredstaví svoju 
pozíciu k navrhovanému rokovaciemu 

7. pokiaľ ide o medzinárodné dohody, 
pripomína výlučnú právomoc Parlamentu 
požiadať Radu, aby neschválila začiatok 
rokovaní, kým Parlament nepredstaví svoju 
pozíciu k navrhovanému rokovaciemu 
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mandátu, a je presvedčený, že treba zvážiť 
rámcovú dohodu s Radou; opätovne 
pripomína Komisii, že je potrebné, aby sa 
zdržala predbežného uplatňovania 
obchodných dohôd, kým Parlament 
nevysloví svoj súhlas s ich uzavretím, a to 
v záujme úplného dodržania zásady 
lojálnej spolupráce a predchádzania 
právnej neistote pre subjekty; je 
presvedčený, že Parlament by mal prijať 
potrebné opatrenia na pravidelné 
monitorovanie vykonávania 
medzinárodných dohôd a plnenia 
povinností, ktoré sú v nich stanovené.

mandátu, a je presvedčený, že treba zvážiť 
rámcovú dohodu s Radou; opätovne 
pripomína Komisii, že je potrebné, aby sa 
zdržala predbežného uplatňovania 
obchodných dohôd, kým Parlament 
nevysloví svoj súhlas s ich uzavretím, a to 
v záujme úplného dodržania zásady 
lojálnej spolupráce a predchádzania 
právnej neistote pre subjekty; považuje za 
zásadné, aby sa zabezpečilo poskytovanie 
úplných a presných informácií 
Parlamentu vo všetkých fázach, pričom sa 
v náležitých prípadoch plne dodržuje 
dôvernosť informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Odsek 7 – písmeno a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a) domnieva sa, že v záujme obidvoch 
strán o výmenu informácií a najlepších 
postupov týkajúcich sa zmiešaných dohôd 
a o kontrolu výkonnej moci, by sa malo 
vážne pouvažovať nad väčším zapojením 
národných parlamentov a vnútroštátnych 
odborníkov do práce Parlamentu;

Or. en


