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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) V súlade s článkom 52 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie nemôžu 
žiadne vykonávacie opatrenia 
obmedzovať uplatňovanie práv a slobôd 
uznávaných chartou, ak tieto obmedzenia 
neboli vymedzené právnymi predpismi a 
ak rešpektujú podstatu týchto práv a 
slobôd.

Odôvodnenie
Following the entry into force of the Lisbon Treaty and of the EU Charter, the obligation 
to limit only by law Fundamental rights already foreseen by the European Convention of 
Human Rights is now confirmed by article 52 of the European Charter. The European 
Parliament already raised, on several occasions, the issue of non-respect of Fundamental 
Rights in measures adopted under so called Comitology procedures (see the cases of Safe 
Harbour principles, the Commission adequacy finding of the 2004 EU-US Agreement on 
PNR and more recently implementing measures of the Schengen borders code defining the 
FRONTEX mandate. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 2 - písmeno b - bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii a) priestor slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti.
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Odôvodnenie
The examination procedure is by definition the procedure which recognises and 
strengthens the control by Members States of the Commission's exercise of it's 
implementing powers. Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in 
mind the specific importance of the relationship between the European and National legal 
order as foreseen by article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the 
importance and sensitivity of the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The 
Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for 
fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.")

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odkazy na všetky dokumenty uvedené v 
odseku 1 písm. a) až f), ako aj informácie 
uvedené v odseku 1 písm. f) sú zverejnené 
v registri.

3. V súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) 1049/2001 z 30. 
mája 2001 o prístupe verejnosti k
dokumentom Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie1 sa v registri zverejnia
odkazy na všetky dokumenty a texty
uvedené v odseku 1 písm. a) až f), ako aj 
informácie uvedené v odseku 1 písm. g).
1 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Odôvodnenie

Nariadenie 1049/2001 sa už uplatňuje na text spojený s rozhodovacím postupom v 
komitológii. Len za predpokladu, že pripravované texty sú priamo dostupné verejnosti môžu 
zainteresované strany upozorniť inštitúcie, konkrétne Európsky parlament, na skutočnosť, že 
návrh opatrenia možno považovať za nevhodný. Prostredníctvom zaručenia primeranej 
transparentnosti v prípravnej fáze vykonávacích opatrení, nesplní Európska únia len právo 
svojich občanov na transparentnosť, ale zvýši aj účinnosť vlastného rozhodovacieho procesu.
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