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PR_COD_1amCom

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 návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich 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 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 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS
(COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2013)0040),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0031/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. apríla 
20131,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočet (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. xxx/2013 o zriadení a 

(4) Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. xxx/2013 o zriadení a 

                                               
1 +Ú. v. EÚ C 198, 10.07.13, s. 67.
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prevádzke európskych systémov satelitnej 
navigácie8, ktorým sa nahrádza nariadenia 
(ES) č. 683/2008 a ktoré nadobudne 
účinnosť 1. januára 2014, sa vymedzuje 
schéma verejného riadenia programov 
v období rokov 2014-2020. Rozširujú sa 
ním úlohy uložené agentúre a najmä 
s v ňom stanovuje, že agentúra môže 
zohrávať významnú úlohu pri prevádzke 
systémov.

prevádzke európskych systémov satelitnej 
navigácie8, ktorým sa nahrádza nariadenia 
(ES) č. 683/2008 a ktoré nadobudne 
účinnosť 1. januára 2014, sa vymedzuje 
schéma verejného riadenia programov 
v období rokov 2014 – 2020. Na jeho 
základe sa všeobecná zodpovednosť za 
programy zveruje Komisii, ktorá sa stáva 
zodpovednou za zaistenie bezpečnosti 
programov vrátane bezpečnosti systémov 
a ich prevádzky. Okrem toho sa ním 
rozširujú úlohy uložené agentúre, a najmä 
sa v ňom stanovuje, že agentúra môže 
zohrávať významnú úlohu pri prevádzke 
systémov a maximalizácii ich sociálno-
ekonomických výhod, ktoré prinášajú.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité pripomenúť, že Komisia je všeobecne zodpovedná za programy a zaistenie ich 
bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Navyše, v záujme zaistenia autonómie 
rady pre bezpečnostnú akreditáciu 
a predchádzania konfliktom záujmov by 
bolo takisto potrebné, aby na jednej strane 
rada pre bezpečnostnú akreditáciu 
a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou 
vykonávali svoje činnosti na mieste, kde je 
zaručená autonómia a nezávislosť voči 
ostatným činnostiam agentúry, najmä voči 
prevádzkovým činnostiam spojeným 
s využívaním systémov, a na druhej strane 
aby vnútorné predpisy agentúry týkajúce sa 
zamestnancov zaručovali autonómiu 
a nezávislosť zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti bezpečnostnej 

(9) Navyše, v záujme zaistenia autonómie 
rady pre bezpečnostnú akreditáciu 
a predchádzania konfliktom záujmov je 
veľmi dôležité, aby na jednej strane rada 
pre bezpečnostnú akreditáciu 
a zamestnanci agentúry pod jej kontrolou 
vykonávali svoje činnosti samostatne a 
nezávisle voči ostatným činnostiam 
agentúry, najmä voči prevádzkovým 
činnostiam spojeným s využívaním 
systémov, a na druhej strane aby vnútorné 
predpisy agentúry týkajúce sa 
zamestnancov zaručovali autonómiu 
a nezávislosť zamestnancov 
vykonávajúcich činnosti bezpečnostnej 
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akreditácie voči zamestnancom 
vykonávajúcim iné činnosti agentúry.

akreditácie voči zamestnancom 
vykonávajúcim iné činnosti agentúry.

Or. en

Odôvodnenie

Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa nachádza na tom istom mieste ako zvyšok agentúry.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Navyše je nutné zosúladiť nariadenie 
(EÚ) č. 912/2010 so zásadami, ktoré sú 
zakotvené v spoločnej stratégii Parlamentu, 
Rady a Komisie týkajúcej sa 
decentralizovaných agentúr, ktorú tieto tri 
inštitúcie prijali 5. júla, 26. júna a 12. júna 
2012, najmä pokiaľ ide o pravidlá 
prijímania rozhodnutí správnej rady, 
trvania funkčného obdobia členov správnej 
rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, 
ako aj ich predsedov, existenciu 
viacročného pracovného programu, 
právomoci správnej rady týkajúce sa 
riadenia ľudských zdrojov, hodnotenie a 
revíziu nariadenia, predchádzanie 
konfliktom záujmov, zaobchádzanie
s neutajovanými citlivými informáciami.

(11) Navyše je nutné zosúladiť nariadenie 
(EÚ) č. 912/2010 so zásadami, ktoré sú 
zakotvené v spoločnej stratégii Parlamentu, 
Rady a Komisie týkajúcej sa 
decentralizovaných agentúr, ktorú tieto tri 
inštitúcie prijali 5. júla, 26. júna a 12. júna 
2012, najmä pokiaľ ide o pravidlá 
prijímania rozhodnutí správnej rady, 
trvania funkčného obdobia členov správnej 
rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, 
ako aj ich predsedov, existenciu 
viacročného pracovného programu, 
právomoci správnej rady týkajúce sa 
riadenia ľudských zdrojov, hodnotenie a 
revíziu nariadenia, predchádzanie 
konfliktom záujmov a ich riadenie a 
zaobchádzanie s neutajovanými citlivými 
informáciami.

Or. en

Odôvodnenie

Na tomto znení spoločnej stratégie týkajúcej sa decentralizovaných agentúr sa dohodli všetky 
tri inštitúcie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pokiaľ ide o predchádzanie 
konfliktom záujmov a ich riadenie, je 
dôležité, aby agentúra bola od začiatku 
známa svojou nestrannosťou, 
bezúhonnosťou a vysokou úrovňou 
profesionality a aby si túto povesť 
udržiavala. Nikdy by nemali existovať 
oprávnené dôvody domnievať sa, že 
rozhodnutia môžu byť ovplyvnené 
záujmami, ktoré sú v rozpore s úlohou 
agentúry ako orgánu slúžiaceho celej 
Únii, alebo súkromnými záujmami, či 
vzťahmi ktoréhokoľvek zamestnanca 
agentúry, vyslaného národného experta 
alebo člena správnej rady alebo rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu, na základe 
čoho dochádza alebo by mohlo dôjsť k 
rozporu so samotným plnením úradných 
povinností danej osoby. Európsky 
parlament vyjadril obavy súvisiace 
s konfliktom záujmov v niektorých 
agentúrach a požiadal Dvor audítorov 
o komplexné preskúmanie. Správna rada 
by preto mala prijať komplexné pravidlá 
v tejto oblasti, ktoré by sa vzťahovali na 
celú agentúru. V týchto pravidlách by 
mali byť zohľadnené odporúčania, ktoré 
Dvor audítorov uviedol vo svojej osobitnej 
správe č. 15 z roku 2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ustanovenia týkajúce sa zriadenia 
a fungovania agentúry v členských štátoch 
a hostiteľských tretích krajinách, ako aj 
výhod, ktoré tieto tretie krajiny udelia 

Ustanovenia týkajúce sa zriadenia 
a fungovania agentúry v členských štátoch 
a hostiteľských tretích krajinách, ako aj 
výhod, ktoré tieto tretie krajiny udelia 
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výkonnému riaditeľovi, členom správnej 
rady a zamestnancom agentúry a ich 
rodinným príslušníkom, sú predmetom 
osobitných dohôd uzavretých medzi 
agentúrou a týmito štátmi a krajinami. 
Osobitné dohody schvaľuje správna rada.

výkonnému riaditeľovi, členom správnej 
rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, 
zamestnancom agentúry a ich rodinným 
príslušníkom, sú predmetom osobitných 
dohôd uzavretých medzi agentúrou 
a týmito štátmi a krajinami. Osobitné 
dohody schvaľuje správna rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členovia správnej rady sa vymenúvajú 
vzhľadom na ich znalosti týkajúce sa úloh 
agentúry, pričom sa zohľadňujú príslušné 
schopnosti v oblasti riadenia, správy 
a rozpočtu. Európsky parlament, Komisia 
a členské štáty sa snažia zabezpečiť 
rovnomerné zastúpenie mužov a žien 
v správnej rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Funkčné obdobie členov správnej rady je 
štvorročné a obnoviteľné.

Funkčné obdobie členov správnej rady je 
štvorročné a obnoviteľné. Komisia, vysoký 
predstaviteľ a členské štáty sa usilujú 
obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov 
v správnej rade.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predsedu možno vyzvať, aby urobil 
vyhlásenie pred príslušným výborom 
(príslušnými výbormi) Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky 
poslancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada má právomoc odvolať 
predsedu a podpredsedu.

Or. en

Odôvodnenie

Správna rada volí predsedu a podpredsedu, ale nie je oprávnená ich odvolať, čo by mohlo byť 
za určitých okolností nevyhnutné. Okrem toho má túto právomoc rada pre bezpečnostnú 
akreditáciu, pokiaľ ide o jej predsedu a podpredsedu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
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Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Dvojtretinová väčšina všetkých členov, 
ktorí majú hlasovacie právo, je nutná na 
zvolenie predsedu správnej rady a jej 
podpredsedu, schvaľovanie rozpočtu 
a pracovných programov.“

Dvojtretinová väčšina všetkých členov, 
ktorí majú hlasovacie právo, je nutná na 
zvolenie a odvolanie predsedu a 
podpredsedu správnej rady, a na 
schvaľovanie rozpočtu a pracovných 
programov.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najneskôr 30. júna prvého roka 
viacročného finančného rámca 
stanoveného v článku 312 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie prijme viacročný 
pracovný program agentúry na obdobie, na 
ktoré sa viacročný finančný rámec 
vzťahuje, a to potom, ako doň začlení časť 
vypracovanú radou pre bezpečnostnú 
akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 
písm. b)a po doručení stanoviska Komisie;

a) najneskôr 30. júna prvého roka 
viacročného finančného rámca 
stanoveného v článku 312 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie prijme viacročný 
pracovný program agentúry na obdobie, na
ktoré sa viacročný finančný rámec 
vzťahuje, a to potom, ako doň začlení časť 
vypracovanú radou pre bezpečnostnú 
akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 
písm. b), po doručení stanoviska Komisie 
a po porade s Európskym parlamentom;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa spoločného prístupu by sa viacročné pracovné programy mali konzultovať 
s Parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 6 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) prijíma svoj rokovací poriadok. i) prijíma svoj rokovací poriadok 
a uverejňuje ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 6 – odsek 2 – bod ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) na základe návrhu výkonného 
riaditeľa prijíma stratégiu na boj proti 
podvodom, ktorá zodpovedá rizikám 
podvodu v súvislosti s analýzou nákladov 
a prínosov opatrení, ktoré sa majú 
vykonať;

Or. en

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ musí navrhnúť stratégiu boja proti podvodom a predložiť ju rade, ktorá však 
nemá právomoc na prijatie takejto stratégie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 6 – odsek 2 – bod ib (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) na základe návrhov výkonného 
riaditeľa prijíma v prípade potreby 
rozhodnutia o organizačných štruktúrach 
agentúry s výnimkou štruktúr, ktoré 
súvisia s činnosťami bezpečnostnej 
akreditácie, ktoré sú predmetom kapitoly 
III.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutia o interných štruktúrach by mala rada prijímať na základe návrhu výkonného 
riaditeľa.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 6 – odsek 3 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Takisto prijíma podrobné podmienky 
súvisiace s vyslaním vyslaných národných 
expertov uvedených v článku 15c potom, 
ako uskutoční konzultácie s radou pre 
bezpečnostnú akreditáciu a náležite 
zohľadní jej pripomienky.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie sa presúva do článku 15c.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
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Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie a správnej rady, je výkonný 
riaditeľ pri výkone svojich povinností 
nezávislý a nesmie žiadať ani prijímať 
pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho 
iného orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) zastupuje agentúru s výnimkou činností 
a rozhodnutí, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 
II a III, a zodpovedá za riadenie; podpisuje 
dohody o delegovaní uzavreté medzi 
Komisiou a agentúrou podľa článku [15 
ods. 1 písm. d)] nariadenia [budúce 
nariadenie o GNSS] skôr, ako sa podpíšu;

(1) zastupuje agentúru s výnimkou činností 
a rozhodnutí, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 
II a III, a zodpovedá za každodennú 
správu; podpisuje dohody o delegovaní 
uzavreté medzi Komisiou a agentúrou 
podľa článku [15 ods. 1 písm. d)]
nariadenia [budúce nariadenie o GNSS] 
skôr, ako sa podpíšu;

Or. en

Odôvodnenie

To, že výkonný riaditeľ je zodpovedný za riadenie agentúry, je uvedené v článku 7.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) pripravuje práce správnej rady 
a zúčastňuje sa prác správnej rady bez 
toho, aby mal hlasovacie právo;

(2) pripravuje práce správnej rady 
a zúčastňuje sa na nich bez toho, aby mal 
hlasovacie právo, s výhradou článku 5 
ods. 5 druhého pododseku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) vykonáva rozhodnutia prijímané 
správnou radou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) zodpovedá za plnenie pracovných 
programov agentúry pod kontrolou 
správnej rady s výnimkou tej časti 
programov, na ktorú sa vzťahuje kapitola 
III;

(3) zodpovedá za prípravu viacročných 
a ročných pracovných programov agentúry 
a ich predkladanie správnej rade 
s výnimkou tých častí, ktoré pripravuje a 
schvaľuje rada pre bezpečnostnú 
akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 
písm. b) a c);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) zodpovedá za vykonávanie 
viacročných a ročných pracovných 
programov agentúry s výnimkou tých 
častí, ktoré vykonáva predseda rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu v súlade s 
článkom 11a ods. 1 písm. b), a za 
informovanie správnej rady o ich 
vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) každý rok vypracúva návrh súhrnnej 
správy, pričom riadne zohľadňuje 
pripomienky predsedu rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu týkajúce sa 
činností, na ktoré sa vzťahuje kapitola 
III, a predkladá ho správnej rade;

(6) vypracúva výročnú správu 
o činnostiach a vyhliadkach agentúry 
s výnimkou tých častí, ktoré pripravuje a 
schvaľuje rada pre bezpečnostnú 
akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 3 
písm. d), a predkladá ju správnej rade na 
schválenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) vymedzuje organizačnú štruktúru 
agentúry a predkladá ju na schválenie 
správnej rade;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa zaoberá pozmeňujúci návrh na doplnenie článku 6 ods. 2 bod ib).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) pripravuje akčný plán s cieľom zaistiť 
prijatie opatrení nadväzujúcich na závery 
a odporúčania predchádzajúcich 
hodnotení a predkladá Komisii polročnú 
správu o dosiahnutom pokroku;

(12) pripravuje akčný plán na základe 
záverov a odporúčaní, ktoré vyplývajú 
z hodnotení vykonávaných podľa článku 
26, ako aj z vyšetrovaní OLAF-u 
a všetkých interných alebo externých 
správ, a predkladá Komisii polročnú 
správu o dosiahnutom pokroku;

Or. en

Odôvodnenie

Toto sa zjednotilo na základe článku 6 ods. 2 písm. g).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 – odsek 1a (nový)



PE510.725v03-00 18/28 PR\1001240SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament alebo Rada môžu 
výkonného riaditeľa vyzvať, aby predložil 
správu o plnení svojich úloh a aby pred 
týmito inštitúciami urobil vyhlásenie.

Or. en

Odôvodnenie

Presunutie z článku 15b.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo viacročnom programe agentúry 
uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. a) sa 
stanovujú činnosti, ktoré agentúra musí
vykonať v období, na ktoré sa vzťahuje 
viacročný finančný rámec stanovený 
v článku 312 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, vrátane činností spojených 
s medzinárodnými vzťahmi 
a komunikáciou, za ktoré zodpovedá. 
V tomto programe sú vymedzené ľudské 
a finančné zdroje vyčlenené na každú 
činnosť. Sú v ňom zohľadnené výsledky 
hodnotení uvedených v článku 26.

1. Viacročný pracovný program agentúry 
uvedený v článku 6 ods. 2 písm. a) 
obsahuje ciele a očakávané výsledky 
vrátane ukazovateľov výkonnosti. Sú 
v ňom uvedené činnosti, ktoré má agentúra 
vykonať v období, na ktoré sa vzťahuje 
viacročný finančný rámec stanovený 
v článku 312 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, vrátane činností spojených 
s medzinárodnými vzťahmi 
a komunikáciou, za ktoré zodpovedá, 
pričom sa v ňom uvedú ľudské a finančné 
zdroje vyčlenené na každú činnosť. Sú 
v ňom zohľadnené výsledky hodnotení 
uvedených v článku 26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
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Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na základe viacročného pracovného 
programu sa v ročnom pracovnom 
programe uvedenom v článku 6 ods. 2 
písm. b) stanovujú činnosti, ktoré agentúra 
musí vykonávať v nadchádzajúcom roku, 
vrátane činností spojených 
s medzinárodnými vzťahmi 
a komunikáciou, za ktorú zodpovedá. 
V tomto programe sú vymedzené ľudské 
a finančné zdroje vyčlenené na každú 
činnosť. Na informačné účely zahŕňa 
úlohy, ktoré Komisia prípadne delegovala 
na agentúru podľa článku [15 ods. 1 písm. 
d)] nariadenia (budúce nariadenie o 
GNSS).

2. Základom ročného pracovného 
programu uvedeného v článku 6 ods. 2 
písm. b) je viacročný pracovný program. 
Sú v ňom podrobne uvedené ciele 
a očakávané výsledky vrátane 
ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje 
podrobný opis činností, ktoré má agentúra 
vykonávať v nadchádzajúcom roku, 
vrátane činností spojených 
s medzinárodnými vzťahmi 
a komunikáciou, za ktorú zodpovedá, a sú 
v ňom uvedené ľudské a finančné zdroje 
vyčlenené na každú činnosť, v súlade so 
zásadami zostavovania rozpočtu podľa 
činností a riadenia. Je v ňom jasne 
stanovené, ktoré úlohy boli doplnené, 
zmenené alebo vypustené v porovnaní s 
predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Na 
informačné účely zahŕňa úlohy, ktoré 
Komisia prípadne delegovala na agentúru 
podľa článku [15 ods. 1 písm. d)] 
nariadenia (budúce nariadenie o GNSS).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výkonný riaditeľ posiela po schválení 
správnou radou viacročné a ročné 
pracovné programy Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii a členským 
štátom a uverejňuje ich. Výkonný riaditeľ 
a predseda rady pre bezpečnostnú 
akreditáciu môžu byť vyzvaní, aby časť 
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schváleného ročného pracovného 
programu, za ktorú sú zodpovední, 
predstavili príslušnému výboru 
(príslušným výborom) Európskeho 
parlamentu a aby odpovedali na otázky 
poslancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 8a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vo výročnej súhrnnej správe uvedenej
v článku 8 písm. f) sa opisuje stav plnenia 
pracovných programov agentúry.“

3. Výročná správa uvedená v článku 6
písm. f) obsahuje informácie o:

a) plnení viacročného a ročného 
pracovného programu, a to aj pokiaľ ide 
o ukazovatele výkonnosti;
b) rozpočte a pláne v oblasti 
zamestnaneckej politiky;
c) systémoch riadenia a interných kontrol 
agentúry;
d) záveroch z interného a externého 
auditu;
e) opatreniach nadväzujúcich na 
odporúčania audítorov a odporúčania 
týkajúce sa absolutória;
f) vyhlásení výkonného riaditeľa 
o vierohodnosti.
Výročná správa sa zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
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Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11 – odsek 3 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) na základe návrhov predsedu prijíma 
v prípade potreby rozhodnutia 
o organizačných štruktúrach agentúry, 
ktoré súvisia s činnosťami bezpečnostnej 
akreditácie, ktoré sú predmetom tejto 
kapitoly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prijíma svoj rokovací poriadok. f) prijíma svoj rokovací poriadok 
a uverejňuje ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11 – odsek 7 – prvá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa 
skladá z jedného zástupcu za každý 
členský štát, jedného zástupcu za Komisiu 
a jedného zástupcu VP. 

7. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu sa 
skladá z jedného zástupcu za každý 
členský štát, jedného zástupcu za Komisiu 
a jedného zástupcu VP, ktorí sú 
vymenovaní na základe svojich znalostí 
o činnostiach bezpečnostnej akreditácie, 
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pričom sa zohľadňujú ich schopnosti 
v oblasti riadenia, správy a rozpočtu. 
Komisia, VP a členské štáty sa snažia 
zabezpečiť rovnomerné zastúpenie mužov 
a žien v rade pre bezpečnostnú 
akreditáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11 – odsek 7 – druhá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Funkčné obdobie členov rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a 
obnoviteľné. 

Funkčné obdobie členov rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu je štvorročné a 
obnoviteľné. Komisia, vysoký predstaviteľ 
a členské štáty sa usilujú obmedziť 
fluktuáciu svojich zástupcov v rade pre 
bezpečnostnú akreditáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11 – odsek 8 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predsedu možno vyzvať, aby urobil 
vyhlásenie pred príslušným výborom 
(príslušnými výbormi) Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky 
poslancov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11a – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) pod vedením rady pre bezpečnostnú 
akreditáciu riadi činnosti bezpečnostnej 
akreditácie;

(a) pripravuje prácu rady pre 
bezpečnostnú akreditáciu a pod vedením 
tejto rady riadi činnosti bezpečnostnej 
akreditácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 11a (nový) – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pod vedením rady pre bezpečnostnú 
akreditáciu zodpovedá za plnenie tej časti 
pracovných programov agentúry, na ktorú 
sa vzťahuje táto kapitola;

b) vykonáva časti viacročných a ročných
pracovných programov agentúry, ktoré 
tejto pripravuje a schvaľuje rada pre 
bezpečnostnú akreditáciu podľa článku 
11 ods. 3 písm. b) a c), a to pod vedením 
tejto rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 15b (nový) – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa menuje správna 
rada na základe jeho zásluh a potvrdených

2. Výkonného riaditeľa vymenuje správna 
rada, po tom, ako jeho vymenovanie 
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schopností v oblasti správy a riadenia, ako 
aj jeho kompetencií a skúseností v 
príslušných sférach, a to spomedzi
kandidátov, ktorých Komisia navrhne 
potom, ako po uverejnení výzvy na 
vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku 
Európskej únie a iných publikáciách 
prebehne otvorená a transparentná
konkurenčná súťaž.

schváli Európsky parlament, na základe 
jeho zásluh a doložených schopností 
v oblasti správy a riadenia, ako aj jeho 
kompetencií a skúseností v príslušných 
sférach, a to zo zoznamu kandidátov, 
ktorých Komisia navrhne po uverejnení 
výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom 
vestníku Európskej únie a iných 
publikáciách prebehne transparentné 
verejné výberové konanie. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento prístup sa uplatňuje na Európsky orgán pre bankovníctvo (nar. č. 1093/2010), 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (nar. č. 1094/2010) a Európsky orgán pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (nar. č. 1095/2010).

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 15b – odsek 2 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred vymenovaním sú kandidáti zo 
zoznamu uvedeného v prvom pododseku 
vyzvaní, aby pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu vystúpili s 
vyhlásením a odpovedali na otázky 
poslancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 15b (nový) – odsek 3 – pododsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada informuje Európsky 
parlament o svojom úmysle predĺžiť 
funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 
Mesiac pred predĺžením funkčného 
obdobia môže byť výkonný riaditeľ 
vyzvaný, aby urobil vyhlásenie pred 
príslušnými parlamentnými výbormi a 
odpovedal na otázky poslancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 15b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Európsky parlament alebo Rada môžu 
výkonného riaditeľa vyzvať, aby predložil 
správu o plnení svojich úloh a aby pred 
týmito inštitúciami urobil vyhlásenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 15c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Agentúra sa môže obracať aj na 
národných expertov. . Títo experti majú 
primerané bezpečnostné previerky.“

Agentúra sa môže obracať na vyslaných 
národných expertov. Títo experti majú 
primerané bezpečnostné previerky. 
Služobný poriadok a podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov sa 
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na týchto expertov nevzťahujú.
Správna rada prijme rozhodnutie, v 
ktorom stanoví pravidlá vysielania 
národných expertov do agentúry. Pred 
prijatím takéhoto rozhodnutia konzultuje 
s radou pre bezpečnostnú akreditáciu 
o vyslaní národných expertov, ktorí sú 
zapojení do činností bezpečnostnej 
akreditácie uvedených v kapitole III, 
a primerane zohľadní ich pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 22a (nový) – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ ako aj úradníci, 
ktorých členské štáty a Komisia dočasne 
vyslali, predkladajú vyhlásenie 
o záväzkoch ako aj vyhlásenie 
o záujmoch, v ktorých vyhlasujú, že 
nemajú žiaden priamy ani nepriamy 
záujem, ktorý by mohol spochybniť ich 
nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú 
písomne pri svojom nástupe do funkcie 
a v prípade zmeny svojej osobnej situácie 
ich obnovujú.

1. Správna rada prijíma pravidlá 
predchádzania konfliktom záujmu a ich 
riadenia. Tieto pravidlá platia pre celú 
agentúru a uverejňujú sa. Pred ich 
prijatím správna rada konzultuje s radou 
pre bezpečnostnú akreditáciu a primerane 
zohľadňuje jej pripomienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 22a (nový) – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Externí odborníci, ktorí sa zúčastňujú na 
zasadnutiach pracovných skupín ad hoc, 
predkladajú pred každým zasadnutím, na 
ktorom sa zúčastňujú, písomné vyhlásenie 
o záujmoch, ktoré by mohli spochybniť ich 
nezávislosť vzhľadom na body uvedené 
v programe zasadnutia.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 
prinajmenšom:

a) stanovujú požiadavku, aby členovia 
správnej rady a rady pre bezpečnostnú 
akreditáciu, výkonný riaditeľ, 
zamestnanci agentúry a vyslaní národní 
experti urobili vyhlásenie o záväzkoch 
a vyhlásenie o akýchkoľvek záujmoch, 
o ktorých sa možno domnievať, že majú 
vplyv na ich nezávislosť;
b) vyžadujú, aby vyhlásenia uvedené 
v písm. a) boli presné a úplné, predložené 
písomne pri nástupe dotknutých osôb do 
služby, aktualizované v prípade 
akejkoľvek zmeny ich osobnej situácie 
a aby boli zverejnené;
c) obsahujú jasné a objektívne kritériá 
hodnotenia vyhlásení predložených podľa 
písm. a), zaisťujú dôsledné uplatňovanie 
týchto kritérií a stanovujú overenie 
každého vyhlásenia, v súvislosti s ktorým 
by sa vyskytli akékoľvek pochybnosti;
d) obsahujú postup, ktorým sa zabezpečí, 
aby každý, koho záujmy by mohli 
ovplyvňovať jeho nezávislosť v súvislosti 
s určitou záležitosťou, ktorá je na 
programe schôdze, bol vylúčený z diskusie 
alebo rozhodovania o danej záležitosti;
e) obsahujú jasnú a jednotnú stratégiu 
a postupy na riešenie porušenia pravidiel 
vrátane účinných, primeraných 
a odrádzajúcich postihov;
f) stanovujú primerané povinné školenia 
o konfliktoch záujmu pre výkonného 
riaditeľa, všetkých zamestnancov 
agentúry, vyslaných národných expertov a 
členov správnej rady a rady pre 
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bezpečnostnú akreditáciu;
g) upravujú otázky súvisiace s postavením 
osôb, ktorých činnosť v agentúre 
skončila.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 912/2010
Článok 22a (nový) – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Správna rada a rada pre bezpečnostnú 
akreditáciu vykonávajú politiku, ktorá 
umožňuje predchádzať konfliktom 
záujmov.“

vypúšťa sa

Or. en


